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TEXνίτριες καὶ TEXνίτες!

Μ’ ἑτοῦτο τὸ τεῦχος, τὸ EÚtupon μπαίνει σὲ μία νέα ἐπο-
χή. Μὲ πρόσφατη ἀπόφαση τοῦ Πρυτανικοῦ Συμβουλίου του, τὸ
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ἀνέλαβε τὴν κυκλοφορία τοῦ
EÙtÒpou ἀπὸ τὸ παρὸν τεῦχος. Μάλιστα, ἀπὸ τὸ παρὸν τεῦχος,
ὁ καθηγητὴς τοῦ ΔΠΘ κ. Βασίλειος Παπαδόπουλος ἀναλαμβάνει
ὡς ὑπεύθυνος τοῦ περιοδικοῦ. ῎Ετσι, κατ’ ἀρχάς, τὸ περιοδικό
μας παίρνει μία ἀνάσα οἰκονομική. ᾿Ελπίζουμε ἐπίσης ὅτι μὲ τὴν
ὑποστήριξη τοῦ ΔΠΘ, τὸ ἐπιστημονικὸ κύρος τοῦ EÙtÒpou θὰ
ἀνέβει μερικὰ σκαλοπάτια. ῾Ο Σύλλογός μας χρωστάει πολλὲς
εὐχαριστίες στὸ ΔΠΘ, στὸ Πρυτανικὸ Συμβούλιο τοῦ ΔΠΘ καὶ
στὸν κ. Βασίλειο Παπαδόπουλο.
Στὰ περιεχόμενα ἑτούτου τοῦ τεύχους θὰ βρεῖτε ἕνα ἄρθρο

γιὰ τὸν αὐτόματο συλλαβισμὸ πολυτονικῶν καὶ μονοτονικῶν νεο-
ελληνικῶν κειμένων. ῾Ο Εὐθύμιος Μαυρογεωργιάδης μᾶς ἐξηγεῖ
πῶς στοιχειοθέτησε ἕνα σχολικὸ ἐγχειρίδιο μὲ τὸ LATEX— ποιός
εἶπε ὅτι τὸ LATEX εἶναι μόνο γιὰ ἐπιστημονικὰ ἔντυπα; ῾Ο Βασίλης
Τσάγκαλος μᾶς περιγράφει τὶς ἐντυπώσεις του ἀπὸ τὴν πρόσφατη
ἔκθεση τῆς Βουλῆς τῶν ῾Ελληήνων γιὰ τὰ «500 Χρόνια ῎Εντυπης
Παράδοσης τοῦ Νέου ῾Ελληνισμοῦ». Στὸ τέταρτο κύριο ἄρθρο
τοῦ τεύχους, ὁ Γιάννης Δημάκος συνεχίζει τὴν παρουσίαση τε-
χνικῶν γιὰ τὴν παραγωγὴ ἀρχείων PDF μὲ τὸ TEX. Γιὰ ὅσους
ἀγαποῦν τὸ WEB, ὑπάρχει κι ἕνα ἄρθρο γιὰ τὴν γλώσσα ἐπι-
σήμανσης DSSSL, ἐνῶ ὁ Σωτήρης Κοντογιάννης μᾶς ἐξηγεῖ πῶς
θὰ μετατρέψουμε εὔκολα ἀρχεῖα γραφικῶν JPEG σὲ ἀρχεῖα Post-
Script. Τὸ τεῦχος κλείνει μὲ τὰ τακτικὰ ἄρθρα τῶν TEXχνικῶν
καὶ τῆς Βιβλιο-Παρουσίασης.
Αὐτὰ λοιπὸν τὰ νέα μας. Μὴν ξεχνᾶτε ὅτι περιμένουμε τὰ ἄρ-

θρα σας, ἀλλὰ καὶ ὅτι ὁ Σύλλογός μας παραμένει φτωχὸς καὶ ἔχει
ἀνάγκη ἀπὸ τὸν ὀβολὸ ὅλων μας!
῎Εως τὴν ἑπόμενη ἐπικοινωνία μας, σᾶς εὐχόμαστε ὅ,τι καλύ-

τερο καὶ TEXνικώτερο!

– Ἀπόστολος Συρόπουλος
– Δημήτριος Ἀ. Φιλίππου



OÉ shmeiÿseic toÜ tupogrĹfou

Τὸ EÚtupon στοιχειοθετήθηκε μὲ τὸ LATEX. ῾Ως βασικὰ πακέτα χρησιμο-
πιοιήθηκαν τὸ cah-gut.cls (τὸ πακέτο τοῦ γαλλικοῦ περιοδικοῦ Les Cahiers

GUTenberg) καὶ τὸ babel μὲ τὴν ἀγγλικὴ καὶ τὴν ἑλληνικὴ ἐπιλογή. Γιὰ τὶς διά-
φορες γραφικὲς παραστάσεις, χρησιμοποιήθηκαν ἐπίσης τὰ πακέτα graphicx καὶ
color. ῾Ο γραμμικὸς κώδικας τοῦ ὀπισθόφυλλου εἶναι μιὰ εὐγενικὴ προσφορὰ τοῦ
Γιάννη Χαραλάμπους.

῾Η ἐκτύπωση ἔγινε μὲ τὸ πρόγραμμα Ghostscript σὲ ἐκτυπωτὴ HP Laser-
Jet V (1200 dpi), ἐνῶ ἡ βιβλιοδεσία ἔγινε στὸ Τυπογραφεῖο τοῦ Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου Θράκης στὴν Ξάνθη.
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Beltiwmènoi kÿdikec sullabismoÜ
polutonikÀn kaÈ monotonikÀn
neoellhnikÀn keimènwn giĂ tä TEX kaÈ
tä LATEX

Dhmătrioc >A. FilÐppou

Κάτω Γατζέα
385 00 Βόλος

Καλοί μου φιλόλογοι,

μὴ βαρᾶτε, ποὺ τόλμησα καὶ μπῆκα
στ’ ἀμπελοχώραφά σας!

῎Ενοχος ἐξ ἀμελείας

Abstract

Existing TEX hyphenation patterns for typesetting modern Greek
texts do not take into accound the grammatical differences between the
old polytonic (multi-accent) writing system and the new monotonic (uni-
accent) writing system. Also, those patterns have been found to contain
several hyphenation mistakes. To correct this, new hyphenation patterns
were written from scratch based on the rules of the Greek grammar. This
paper describes the logic behind the new hyphenation patterns and the
inherent difficulties in automatic hyphenation of Greek texts. The new
hyphenation patterns, which can be used with the greek option of babel

or Dryllerakis’ GreeKTEX, are available for free from CTAN.

1. EÊsagwgŸ

῞Οσοι στοιχειοθετοῦν ἑλληνικὰ κείμενα μὲ τὸ TEX ἢ τὸ LATEX, ἴσως δοῦν
τὴν λέξη πυκνότητα κομμένη μεταξὺ τοῦ κάππα καὶ τοῦ νῦ, δηλ. ὡς πυκ-νό-
τη-τα. ῎Ισως ἐπίσης νὰ ἐκπλαγοῦν βλέποντας τὴν λέξη ἰσθμὸς κομμένη μεταξὺ
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τοῦ δευτέρου καὶ τοῦ τρίτου συμφώνου ὡς ἰσθ-μός. Σύμφωνα μὲ τοὺς κανόνες
τῆς ἑλληνικῆς γραμματικῆς, ἡ πρώτη λέξη συλλαβίζεται ὡς πυ-κνό-τη-τα, γιατὶ
ὑπάρχει λέξη ἑλληνικὴ ποὺ νὰ ἀρχίζει ἀπὸ κάππα-νῦ, π.χ., κνήμη. ῞Οσο γιὰ τὴν
δεύτερη λέξη, ὁ σωστὸς συλλαβισμός της εἶναι ἰ-σθμός, ἐπειδὴ ἕνα σύμπλεγμα
τριῶν ἢ περισσοτέρων συμφώνων δὲν διασπᾶται ἐὰν ὑπάρχει λέξη ἑλληνικὴ ποὺ
νὰ ἀρχίζει ἔστω ἀπὸ τὰ δύο πρῶτα σύμφωνα τοῦ συμπλέγματος, π.χ., σθένος.

Στὸ Internet βρίσκουμε τέσσερα ἀρχεῖα μὲ κώδικες (patterns) γιὰ τὸν συλλα-
βισμὸ ἑλληνικῶν κειμένων μὲ τὸ TEX: τὸ rgrhyph.tex τοῦ Γ. Χαραλάμπους [1],
τὸ grkhyphen.tex τοῦ Κ. Δρυλλεράκη [2], τὸ gehyphen.tex τοῦ Γ. Μοσχο-
βάκη [3] καὶ τὸ grhyph.tex τοῦ C. Beccari [4]. Παρακάτω δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε
μὲ τὸ ἀρχεῖο τοῦ Δρυλλεράκη [2], ἐφ’ ὅσον αὐτὸ δὲν ἀποτελεῖ τίποτα ἄλλο ἀπὸ
μία περιορισμένη ἔκδοση τοῦ rgrhyph.tex (σὲ κάποια γραμμὴ τοῦ ἀρχείου αὐ-
τοῦ παρεμβάλλεται ἡ ἐντολὴ \endinput καὶ ἕνα σχόλιο ὅτι τὸ TEX παρουσιάζει
πρόβλημα μνήμης). ᾿Επίσης δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὸ ἀρχεῖο κωδίκων συλλαβι-
σμοῦ τοῦ Μοσχοβάκη [3], ἐπειδὴ οἱ κώδικες αὐτοὶ εἶναι πολὺ περιορισμένοι καὶ
ἐπειδὴ τὸ ὅλο πακέτο greektex τοῦ ἴδιου συγγραφέα εἶναι φτιαγμένο κυρίως γιὰ
τὸ λειτουργικὸ σύστημα DOS, ποὺ τώρα πιὰ εἶναι ξεπερασμένο.

᾿Εκτὸς ἀπὸ τὰ παραδείγματα πού προαναφέραμε, οἱ κώδικες συλλαβισμοῦ ἑλ-
ληνικῶν ὅλων αὐτῶν τῶν ἀρχείων παρουσιάζουν πολλὰ ἄλλα λάθη καὶ ἐλλείψεις.
Οἱ κώδικες τοῦ Beccari [4] χωρίζουν λανθασμένα ὁρισμένα συμπλέγματα ἐκ τῶν
ὁποίων ἀρχίζουν ἀρχαῖες ἑλληνικὲς λέξεις δμ (δμώς = δοῦλος), δν (δνοφερός
= ζοφερός ἢ σκοτεινός), τλ (τλημωσύνη = φτώχια ἢ μιζέρια). Οἱ ἴδιοι κώδικες
δὲν ἐπιτρέπουν τὸν χωρισμὸ ἀρχικῶν φωνηέντων. Τέλος, δὲν λαμβάνεται καμία
μέριμνα γιὰ συμπλέγματα τριῶν ἢ περισσοτέρων συμφώνων.

Παρομοίως, στοὺς κώδικες τοῦ Χαραλάμπους [1] δὲν περιλαμβάνεται κανένα
σύμπλεγμα τριῶν ἢ περισσοτέρων συμφώνων, μὲ μοναδικὴ ἐξαίρεση τὸ σθμ, τὸ
ὁποῖο παρουσιάζεται ὀρθῶς ὡς ἀδιάσπαστο. Τὰ ρινικὰ συμπλέγματα γκ, μπ καὶ ντ
παρουσιάζονται ὡς ἀδιάσπαστα, κάτι ποὺ δὲν ἰσχύει στὴν γραμματικὴ τοῦ πολυ-
τονικοῦ [5]. Στοὺς κώδικες τοῦ Χαραλάμπους βρίσκουμε ἀκόμα τὸν λανθασμένο
χωρισμὸ τοῦ συμπλέγματος τμ (τμῆμα) καὶ τὴν παράθεση πλήθους κωδίκων γιὰ
τὴν ἀπαγόρευση (χωρὶς ἐμφανὴ λόγο) τοῦ συλλαβισμοῦ τῶν δύο τελευταίων γραμ-
μάτων κάθε λέξης.

Γιὰ νὰ διορθωθεῖ ἡ κατάσταση αὐτή, οἱ κώδικες συλλαβισμοῦ ἑλληνικῶν γιὰ
τὸ TEX κατὰ τὴν τυποποίηση 7-bit τοῦ Levy [6] ἔπρεπε νὰ ξαναγραφοῦν. (Οἱ
ἐλάχιστες διαφορὲς μεταξὺ τῶν κωδικοποιήσεων τῶν ἑλληνικῶν χαρακτήρων κατὰ
Χαραλάμπους [1], Δρυλλεράκη [2] ἢ κατὰ τὴν ἑλληνικὴ ἐπιλογὴ τῆς babel [7] δὲν
ἐπηρεάζουν τοὺς κώδικες συλλαβισμοῦ.) Παρακάτω, θὰ δοῦμε πῶς συλλαβίζει τὸ
TEX, πῶς σχεδιάσθηκαν οἱ νέοι κώδικες συλλαβισμοῦ τῶν νεοελληνικῶν (μὲ τὶς
ἰδιαιτερότητες τοῦ μονοτονικοῦ καὶ τοῦ πολυτονικοῦ), καθὼς καὶ ἕνα πείραμα ποὺ
ἀποδεικνύει τὴν ἀνωτερότητα τῶν νέων κωδίκων.
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2. PÀc sullabÐzei tä TEX

῾Ο τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο συλλαβίζει τὸ TEX ἕνα ὁποιοδήποτε κείμενο περι-
γράφεται στὸ TEXbook [8]. ῾Ο Χαραλάμπους [9] ὡστόσο ἐξηγεῖ καλύτερα τὸν
ἀλγόριθμο συλλαβισμοῦ τοῦ TEX:

«῾Οταν τὸ TEX δημιουργεῖ μία φόρμα ὅπως τὴν plain ἢ τὴν latex,
διαβάζει ὁρισμένες πληροφορίες ἀπὸ τὸ ἀρχεῖο hyphen.tex (ἢ ἀπὸ
τὸ UShyphen.tex, τὸ FRhyphen.tex, κ.ἄ.ὅ.), τὸ ὁποῖο περιέχει τοὺς
κώδικες συλλαβισμοῦ μίας συγκεκριμένης γλώσσας. Οἱ κώδικες αὐτοὶ
εἶναι σειρὲς γραμμάτων ποὺ χωρίζονται ἀπὸ ἀριθμούς, ὅπως x1y2z.
῾Η ἀρχὴ εἶναι ἡ ἀκόλουθη:

— ᾿Εὰν τὸ σύνολο τῶν κωδίκων εἶναι κενό, τότε ὁ συλλαβισμὸς δὲν
ἐπιτρέπεται.

— ᾿Εὰν ὑπάρχει ὁ κώδικας x1y, τότε ἐπιτρέπεται ὁ χωρισμὸς τῶν
x-y σὲ ὅλες τὶς λέξεις ποὺ περιέχουν τὸ σύμπλεγμα xy. ᾿Εὰν ὁ
κώδικας ἔχει τὴν μορφὴ x1yzw, τότε ἐπιτρέπεται ὁ χωρισμὸς τῶν
x-y μόνο στὴν περίπτωση ἐκείνη ὅπου μετὰ τὸ xy ἀκολουθεῖ τὸ
σύμπλεγμα zw .

— ᾿Εὰν ὑπάρχει ὁ κώδικας x1y καὶ ὁ κώδικας x2yabc, τότε τὸ
σύμπλεγμα xy χωρίζεται πάντοτε, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν περίπτωση ὅπου
μετὰ τὸ xy ἀκολουθεῖ τὸ σύμπλεγμα abc. Μὲ ἄλλα λόγια, ὁ
ἀριθμὸς 2 δείχνει μία ἐξαίρεση στὸν κανόνα ‘τὸ x χωρίζεται ἀπὸ
τὸ y’.

— Τὸ ἴδιο ἰσχύει μὲ μεγαλύτερους ἀριθμούς: ὁ ἀριθμὸς 3 δείχνει
μία ἐξαίρεση σὲ κώδικες συλλαβισμοῦ μὲ ἀριθμὸ 2, κ.ο.κ. [. . . ]

— Μία τελεία ἐμπρός (ἢ μετά) ἀπὸ ἕναν κώδικα δείχνει ὅτι ὁ κώδι-
κας αὐτὸς ἰσχύει στὴν ἀρχή (ἢ στὸ τέλος) μίας λέξης. Κατὰ τὸν
τρόπο αὐτό, ὁ κώδικας .xy2z. ἰσχύει μόνο στὴν περίπτωση τῆς
λέξης ‘xyz’.»

῍Ας ὑποθέσουμε λοιπὸν ὅτι ἔχουμε ἔχουμε μία σειρὰ ἀπὸ κώδικες γιὰ τὸν
συλλαβισμὸ ἑλληνικῶν προσαρμοσμένους στὴν τυποποίηση 7-bit κατὰ Levy [6]
(τὸ πῶς δημιουργοῦμε ἀυτοὺς τοὺς κώδικες, θὰ τὸ ἐξηγήσουμε παρακάτω):

a1

e1

...

2l1l

...
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καὶ ἂς ὑποθέσουμε ἐπιπλέον ὅτι θέλουμε νὰ στοιχειοθετήσουμε ἕνα κείμενο ἑλ-
ληνικὸ ποὺ περιέχει τὴν λέξη ἀλλά.

Ἀρχικῶς, μὲ τοὺς κώδικες, ἑτοιμάζουμε μία κατάλληλη φόρμα, π.χ., τὴν φόρμα
mygreek.fmt. Κατόπιν, ἑτοιμάζουμε τὸ ἀρχεῖο μὲ τὸ κείμενο ποὺ θέλουμε νὰ
στοιχειοθετήσουμε, π.χ., mytext.tex.

᾿Επειδὴ στὴν ἑλληνικὴ τυπογραφία ἐπιτρέπεται ἡ ἐγκατάληψη ἑνὸς καὶ μόνου
χαρακτήρα στὸ δεξιὸ ἢ στὸ ἀριστερὸ ἄκρο τῆς ἀράδας, στὸ ἀρχεῖο mytext.tex,
πρῶτα ἐπιλέγουμε τὴν γλώσσα ἐργασίας

\selectlanguage{greek}

καὶ κατόπιν ὁρίζουμε:

\righthyphenmin=1

\lefthyphenmin=1

Μετὰ ἀκολουθεῖ τὸ κείμενο

...

>all’a

...

Τρέχουμε κατόπιν τὸ ἀρχεῖο mytext.tex μὲ τὸ TEX:

tex &mygreek.fmt mytext.tex

῞Οταν τὸ TEX συναντήσει τὴν λέξη ἀλλά (>all’a), μὲ βάση τὸν κώδικα a1 ἀ-
ποφασίζει νὰ τὴν κόψει μεταξὺ τοῦ ἀ καὶ τοῦ πρώτου λ. ῞Ομως ὁ κώδικας 2l1l
ἐμποδίζει τὸ κόψιμο πρὶν ἀπὸ δύο λάμβδα. ᾿Εφ’ ὅσον τὸ 2 εἶναι μεγαλύτερο τοῦ 1,
ὁ δεύτερος κώδικας-κανόνας ὑπερισχύει καὶ τὸ TEX εἶναι τελικῶς ἀναγκασμένο
νὰ συλλαβίσει τὴν λέξη ὡς ἀλ-λά, ποὺ εἶναι καὶ γραμματικῶς ὁρθό.

3. <H dhmiourgÐa beltiwmènwn kwdÐkwn sullabismoÜ giĂ

tĂ nèa állhnikĹ

῾Η δημιουργία κωδίκων συλλαβισμοῦ εἶναι μία ἐπίπονη προσπάθεια. Κάθε
γλώσσα ἔχει τὶς ἰδιαιτερότητές της. ᾿Επιπλέον, διαφορὲς στὸν τρόπο συλλαβι-
σμοῦ παρουσιάζονται καὶ μεταξὺ διαφορετικῶν διαλέκτων τῆς ἴδιας γλώσσας. Τὸ
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πλέον γνωστὸ παράδειγμα εἶναι ἡ ἀγγλικὴ γλώσσα, λέξεις τῆς ὁποίας συλλαβί-
ζονται κατὰ ἕναν τρόπο σύμφωνα μὲ τὴν βρετανικὴ γραμματική καὶ κατὰ ἄλλο
τρόπο σύμφωνα μὲ τὴν ἀμερικανικὴ γραμματική. Στὴν περίπτωση τῆς ἑλληνικῆς
γλώσσας, οἱ κανόνες συλλαβισμοῦ διαφέρουν ἀναλόγως μὲ τὸ ἐὰν πρόκειται γιὰ

— ἀρχαῖα ἑλληνικά ἢ καθαρεύουσα [10],

— νέα ἑλληνικὰ στὸ πολυτονικὸ σύστημα τοῦ Τριανταφυλλίδη [5], ἢ

— νέα ἑλληνικὰ στὸ περιορισμένο πολυτονικὸ σύστημα τῆς περιόδου 1976–
1981 [11] ἢ στὸ σύγχρονο μονοτονικὸ σύστημα [12].

Μία λύση γιὰ τὴν δημιουργία κωδίκων συλλαβισμοῦ εἶναι μὲ τὴν χρήση τοῦ
προγράμματος PATGEN [13], ποὺ ὅμως ἀπαιτεῖ τὴν τροφοδοσία ἑνὸς ὁλοκλήρου λε-
ξικοῦ σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφὴ προκειμένου νὰ δώσει σωστοὺς κώδικες μὲ ὅλες τὶς
πιθανὲς ἐξαιρέσεις. Μία ἄλλη λύση λιγώτερο χρονοβόρα (ἄρα πιὸ πρακτική) εἶναι ἡ
«ἐξέταση τῶν κρυφῶν μηχανισμῶν συλλαβισμοῦ καὶ ἡ συγγραφὴ κωδίκων ποὺ ἀν-
τιστοιχοῦν στὰ ἀναλυτικὰ βήματα [τῶν γραμματικῶν κανόνων] συλλαβισμοῦ» [9].
Τὴν λύση αὐτή, ποὺ ἐπέλεξαν ὅλοι ὅσοι συνέταξαν κώδικες συλλαβισμοῦ ἑλληνι-
κῶν γιὰ τὸ TEX, ἀκολουθοῦμε ἐδῶ γιὰ τὴν δημιουργία νέων βελτιωμένων κωδίκων
γιὰ τὸ πλῆρες πολυτονικὸ σύστημα τοῦ Τριανταφυλλίδη καὶ γιὰ τὸ σύγχρονο μο-
νοτονικὸ σύστημα. Τὸ περιορισμένο πολυτονικὸ σύστημα τῆς Μεταπολίτευσης θὰ
τὸ ἀγνοήσουμε μιᾶς καὶ οἱ κανόνες συλλαβισμοῦ τοῦ συστήματος αὐτοῦ εἶναι ὅ-
μοιοι μ’ αὐτοὺς τοῦ μονοτονικοῦ. ῎Αλλωστε, εἶναι πιὸ ἔντιμο να χρησιμοποιοῦμε
τὸ πολυτονικὸ σύστημα στὴν πλήρη μορφή του καὶ ὄχι κουτσουρεμένο!

Οἱ κανόνες συλλαβισμοῦ καὶ οἱ ἀντίστοιχοι κώδικες ἔχουν ὡς ἐξῆς:

(α) ῞Ενα σύμφωνο ἀνάμεσα σὲ δύο φωνήεντα συλλαβίζεται μὲ τὸ δεύτερο φωνῆεν

Μὲ ἄλλα λόγια, μία ἁπλὴ λέξη χωρίζεται σὲ συλλαβὲς μετὰ ἀπὸ κάθε φωνῆεν:
π.χ., τη-λε-ό-ρα-ση. Οἱ ἀντίστοιχοι κώδικες εἶναι: a1 e1 h1 i1 o1 u1 w1. Γιὰ
τὸ πολυτονικὸ προσθέτουμε μερικοὺς ἀκόμα κώδικες γιὰ τὴν ἀποφυγὴ χωρισμοῦ
μεταξὺ φωνήεντος καὶ ὑποδιαστολῆς: a4|1 h4|1 w4|1.

(β) Τὰ δίψηφα φωνήεντα δὲν χωρίζονται

Οἱ ἀντίστοιχοι κώδικες εἶναι: a2i a2’i . . . u2<‘i u2<~i. Μεταξὺ τῶν κωδίκων
αὐτῶν παρεμβάλλουμε ὁρισμένες ἐξαιρέσεις: ’a3u ’e3u ’o3u ’u3i.

(γ) Οἱ καταχρηστικοὶ δίφθογγοι δὲν χωρίζονται

Αὐτὸ σημαίνει ὅτι δὲν χωρίζονται συνδυασμοί φωνηέντων ποὺ προφέρονται σὲ μία
συλλαβή. Οἱ φθογγικοὶ συνδυασμοὶ τῶν καταχρηστικῶν διφθόγγων εἶναι συνήθως
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τὰ α-ι, ε-ι καὶ ο-ι ποὺ εἴτε εἶναι ἄτονα εἴτε τονίζονται στὸν πρῶτο φθόγγο (π.χ.,
ἀη-δό-νι, ζεϊ-μπέ-κης, ἀ-πόει-δα, ρόι-δι, κ.ἄ.ὅ.), καὶ τὰ ι-α, ι-ε καὶ ι-ο ποὺ εἴτε εἶναι
ἄτονα εἴτε τονίζονται στὸν δεύτερο φθόγγο (π.χ., ἀ-μυα-λιά, θη-λιές, Μα-ριώ,
κ.ἄ.ὅ.). Οἱ ἀντίστοιχοι κώδικες συλλαβισμοῦ γιὰ τὸ TEX εἶναι: a2h a2"i . . . i2a
i2’a . . . u2~w. Μεταξὺ αὐτῶν τῶν κανόνων παρεμβάλλονται κάποιες ἐξαιρέσεις:
’a3h . . . <u3. ῾Ορισμένοι συνδυασμοί φωνηέντων ἄλλοτε ἀποτελοῦν καταχρηστι-
κὸ δίφθογγο καὶ ἄλλοτε ὄχι, ὁπότε προφέρονται χωριστὰ σὲ δύο συλλαβές: π.χ.,
βόη-θα καὶ ἀ-πό-η-χος, ποιός καὶ ἠ-θο-ποι-ός. Δυστυχῶς, τὸ TEX δὲν μπορεῖ νὰ
διακρίνει τέτοια λιγώτερο ἐμφανὴ παιχνιδίσματα τῆς γλώσσας μας. ῞Ομως εἶναι
προτιμώτερο νὰ συλλαβίσει τὴν λέξη κακοποιὸς ὡς τρισύλλαβη (κα-κο-ποιὸς) ἀντὶ
γιὰ τετρασύλλαβη (κα-κο-ποι-ὸς), παρὰ νὰ συλλαβίσει τὴν λέξη μιὰ ὡς δισύλλαβη
(μι-ὰ) ἀντὶ γιὰ μονοσύλλαβη.

(δ) Τὰ σύμφωνα — ἁπλὰ καὶ δίψηφα — στὴν ἀρχή ἢ στὸ τέλος λέξεων δὲν
ἀποτελοῦν συλλαβές

Οἱ ἀντίστοιχοι κώδικες εἶναι: 6b. 6g. 6gk. . . . 6y. .b6 .g6 .gk6 . . . .y6.
Στοὺς κώδικες αὐτούς, προσθέτουμε μερικοὺς ἀκόμα γιὰ τὴν περίπτωση ἐλλειπῶν
λέξεων ποὺ τελειώνουν μὲ ἀπόστροφο: 6’’ 6b’’ 6g’’ . . . 6y’’.

(ε) Τὰ διπλὰ σύμφωνα χωρίζονται

Οἱ ἀντίστοιχοι κώδικες εἶναι: 4b1b 4g1g . . . 4r1r 4>r1<r 4s1s . . . 4y1y.

(ϛ) Συνδυασμοὶ δύο ἢ περισσοτέρων συμφώνων, ἐκ τῶν ὁποίων δύο πρώτων δὲν
ἀρχίζει ἑλληνικὴ λέξη, χωρίζονται μετὰ τὸ πρῶτο σύμφωνο

Οἱ ἀντίστοιχοι κώδικες εἶναι: 4b1z . . . 4y1q. Μεταξὺ αὐτῶν τῶν κωδίκων, παρεμ-
βάλλονται κάποιοι ἄλλοι γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση ὁρισμένων τριπλῶν συμφωνικῶν
συνδυασμῶν:

4r5g2m (ἔρ-γμα) tz2m (μάνα-τζμεντ)
4r5j2m (πορ-θμός) sj2m (ἰ-σθμός)
4l5k2m (Ἀλ-κμήνη) 4g5k2f (Φραγ-κφούρτη)
4n5k2f (Φραν-κφούρτη) 4r5k2m (δαρ-κμά)
4g5x2t (ἐ-λέγ-ξτε) 4r5x2t (ὑ-πάρ-ξτε)
st2f (φα-στφουντάδικο) 4r5q2m (δαρ-χμά)
4m5y2t (λάμ-ψτε)

Στοὺς παραπάνω κώδικες γιὰ τὰ τριπλὰ σύμφωνα, θὰ μπορούσαμε νὰ προσθέσουμε
καὶ ἄλλους γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση κυρίως ξενικῶν λέξεων. Γιὰ παράδειγμα, θὰ
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μπορούσαμε νὰ προσθέσουμε τὸν κώδικα 4r5l2s γιὰ νὰ συλλαβισθεῖ τὸ ὄνομα
Κάλρσον ὡς Κάρ-λσον. ῞Ομως κάτι τέτοιο εἶναι ἐξαιρετικὰ ἐπίπονο (ὑπάρχουν
πάμπολλες ξενικὲς λέξεις ποὺ περιέχουν συνδυασμοὺς τριπλῶν συμφώνων ποὺ
δὲν ὑπάρχουν στὴν ἑλληνικὴ γλώσσα), ἀλλὰ ἴσως καὶ ἄσκοπο (ἴσως νὰ εἶναι πιὸ
φυσικὸ νὰ χωριστεῖ ἡ λέξη τοῦ προηγουμένου παραδείγματος ὡς Κάρλ-σον).

(ζ) Στὴν περίπτωση πολυτονικοῦ κειμένου, τὰ ρινικὰ συμλέγματα γ-κ, μ-π καὶ
ν-τ χωρίζονται. Ἀντιθέτως, τὰ δίψηφα (ἄρρινα) γκ, μπ καὶ ντ δὲν χωρίζονται

Αὐτὴ εἶναι ἡ μοναδικὴ ουσιαστικὴ διαφορὰ μεταξὺ τοῦ πολυτονικοῦ καὶ τοῦ μονο-
τονικοῦ. Στὸ περιορισμένο πολυτονικὸ [11] καὶ στὸ μονοτονικὸ [12], οἱ συνδυασμοὶ
γκ, μπ καὶ ντ δὲν χωρίζονται ποτέ.

῎Ετσι, στὴν περίπτωση τοῦ πολυτονικοῦ καὶ μόνο, ἔχουμε τοὺς κώδικες 4g1k,
4m1p καὶ 4n1t. Τὰ γκ, μπ καὶ ντ εἶναι γενικῶς ἔρρινα [5]. ῾Ομως, ὅταν βρίσκονται
μετὰ ἀπὸ ἄλλα σύμφωνα εἶναι ἄρρινα: π.χ., ἀρ-γκό, ἄλ-μπου-ρο, σεβ-ντάς. Παρο-
μοίως εἶναι ἄρρινα σὲ λέξεις ξενικῆς προέλευσης: π.χ., κα-ρα-γκιό-ζης (τουρκ.),
᾿Ι-μπρα-ήμ (ἀραβ.), μπι-ντές (γαλλ.), κ.ἄ.ὅ. Τὶς λέξεις ξενικῆς προέλευσης μὲ τὰ
ἄρρινα γκ, μπ καὶ ντ τὶς ἀντιμετωπίζουμε ὅπως ὁ Χαραλάμπους [9] ἀντιμετωπίζει
τὶς σύνθετες λέξεις τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν: Μὲ βάση τὸ ἐτυμολογικὸ λεξικὸ τοῦ
Ἀνδριώτη [14] καταστρώνουμε ἕναν κατάλογο ἀπὸ κώδικες ποὺ ἀντιστοιχοῦν στὰ
ἀρχικὰ μέρη τέτοιων λέξεων:

.giou5g2ko γιου-γκοσλάβος

.kara5g2ki καρα-γκιόζης

... . . .

.qa5n2tr χάντρα

.qa5n2tr χαντρῶν

Τὶς ἄκλιτες ξενικὲς λέξεις μὲ ἄρρινα γκ, μπ καὶ ντ, π.χ., ἀ-μπα-ζούρ, τί-γκα,
κ.λπ., τὶς συγκεντρώνουμε στὸ σύνολο τῶν ἐξαιρέσεων \hyphenation{...}. ῾Ο
πλήρης κατάλογος αὐτῶν τῶν ξενικῶν λέξεων, κλιτῶν καὶ ἄκλιτων, μὲ ἄρρινα
γκ, μπ καὶ ντ δίνεται στὸ Παράρτημα τοῦ ἄρθρου. Εἶναι πολὺ πιθανὸ ὅτι κάποιες
λέξεις ἀπουσιάζουν ἀπὸ τὸν κατάλογο. ῞Ομως εἶναι πολὺ εὔκολο νὰ προστεθοῦν
σὲ μελλοντικὲς ἐκδόσεις τῶν κωδίκων συλλαβισμοῦ.

Γιὰ τὸ μονοτονικό, οἱ μόνοι κώδικες ποὺ προσθέτουμε εἶναι γιὰ ὁρισμένες
ἐμφανεῖς περιπτώσεις ἔρρινων τριπλῶν συνδυασμῶν: 4g1kt (ἐ-λεγ-κτής), 4m1pt
(ά-μεμ-πτος), 4n1tz (νε-ραν-τζιά) κὰι 4n1ts (βιο-λον-τσέ-λο).

(η) Καταλήξεις διπλῶν ἢ τριπλῶν συμφώνων δὲν ἀποτελοῦν συλλαβές

Πρόκειται γιὰ ὁρισμένες ἀρχαϊκὲς καταλήξεις ἢ καταλήξεις ξενικῶν λέξεων ποὺ ἔ-
χουν εἰσέλθει ἄκλιτες στὴν γλώσσα μας, ὅπως -κλ (πι-νάκλ), -νς (ἕλ-μινς), κ.ἄ.ὅ.
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Οἱ καταλήξεις αὐτὲς συνήθως ἀποτελοῦνται ἀπὸ δύο σύμφωνα, ἐκ τῶν ὁποίων ἴ-
σως ἀρχίζει ἑλληνικὴ λέξη. Σὲ τέτοιες περιπτώσεις, σύμφωνα μὲ τὸν κανόνα (α)
θὰ εἴχαμε λανθασμένους συλλαβισμοὺς ὅπως: τά-κτ, κ.λπ. Γιὰ νὰ ἀποφύγουμε
τέτοια λάθη, ἐλέγξαμε ὅλες τὶς καταλήξεις τῆς Νέας ῾Ελληνικῆς Γλώσσας στὸ
ἀντίστροφο λεξικὸ τοῦ Κουρμούλη [15] καὶ προσθέσαμε τοὺς ἀκόλουθους κώδι-
κες: 6br. 6kl. 6kt. . . . 6tr. 6ft..

(θ) Συνδυασμοὶ διψήφων συμφώνων χωρίζονται

Πρόκεται γιὰ ὁρισμένους σπάνιους συνδυασμοὺς ξενικῆς προέλευσης ποὺ ἀπο-
τελοῦνται ἀπὸ δύο δίψηφα σύμφωνα ὅπως, π.χ., μπ-ντ (ρομπ-ντε-σάμπρ). Γιὰ
τὴν ἀντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων, προσθέτουμε τοὺς κώδικες: 6g2k5m2 . . .
6ts5n2t. (Οἱ κώδικες αὐτοὶ διαφέρουν κάπως στὴν περίπτωση τοῦ μονοτονικοῦ
ἐξ αἰτίας τῆς διαφορετικῆς ἀντιμετώπισης τῶν ρινικῶν συμπλεγμάτων.)

4. VEna peÐrama

Μὲ τοὺς βελτιωμένους κώδικες συλλαβισμοῦ, δημιουργήσαμε μία νέα φόρμα
bplain γιὰ τὰ ἀγγλικὰ καὶ τὰ ἑλληνικά (ἡ bplain εἶναι μία φόρμα σὰν τὴν plain,
μὲ τὴν διαφορά ὅτι ἐπιτρέπει τὴν συνύπαρξη πολλῶν γλωσσῶν [16]). Δημιουργή-
σαμε ἐπίσης ἕνα ἀρχεῖο ποὺ περιέχει τὶς παρακάτω γραμμές:

\lefthyphenmin=1

\righthyphenmin=1

\language=1

\def\mygreektext{>Eke’inh t‘hn P’empth...

.

.

... to~u Ma’"iou.}

\showhyphens{\mygreektext}

\vfill\eject\end

(Τὸ πλῆρες κείμενο δίνεται στὸ Σχ. 1.) Τέλος, τρέξαμε τὸ ἀρχεῖο μὲ τὸ TEX:

tex ἀρχεῖο &bplain hy-test

Ἀπὸ τὸ ἀρχεῖο .log μετρήσαμε τὶς ἀστοχίες (δηλ., θέσεις στὶς ὁποῖες τὸ TEX
δὲν ἔβαλε ἑνωτικό) καὶ τὰ σφάλματα (δηλ., θέσεις στὶς ὁποῖες τὸ TEX ἔβαλε κατὰ
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λάθος ἑνωτικό). Κατόπιν, ἐπαναλάβαμε τὸ ἴδιο πείραμα μὲ τοὺς κώδικες συλλα-
βισμοῦ τοῦ Χαραλάμπους [1] καὶ τοῦ Beccari [4]. Τὰ ἀποτελέσματα, ποὺ παρου-
σιάζονται στὸν Πίνακα 1, δείχνουν σαφῶς τὴν ἀνωτερότητα τῶν νέων κωδίκων.
Οἱ νέοι κώδικες δὲν παρουσίασαν κανένα σφάλμα. Οἱ ἐλάχιστες ἀστοχίες (3%)
ποὺ παρουσίασαν οἱ νέοι κώδικες ὀφείλονται ἀποκλειστικῶς καὶ μόνο σὲ ὁρισμέ-
νους συνδυασμοὺς φωνηέντων ποὺ ἐκλαμβάνονται ὡς καταχρηστικοὶ δίφθογγοι,
ἐνὼ στὴν πραγματικότητα δὲν εἶναι. ῞Οπως ἐξηγήσαμε παραπάνω, μὲ τοὺς νέους
κώδικες συλλαβισμοῦ, τὸ TEX ἐκλαμβάνει ὡς καταχρηστικοὺς διφθόγγους ὅλους
τοὺς συνδυασμοὺς φωνηέντων ποὺ ἀπὸ τὴν γραφὴ εἶναι πρακτικῶς ἀδύνατο νὰ
διακρίνουμε ἐὰν πρόκειται γιὰ καταχρηστικοὺς διφθόγγους ἢ μή.

>EkeÐnh tŸn Pèmpth, å kÔrioc >Iwsăf, å mparmpèrhc kaÈ mìnimoc âqjrìc mac,
mpĺke sĂ sÐfounac stŸn aÎlă mac ki Łrqise nĂ oÎrliĹzei íti tä trellä ka-
tsÐki mac, Ź âponomazìmenh {>AmĹljeia}, êfage tĂ nerĹntzia tou. <H lĹmyh stä
moustĹki toÜ {taqusbarnistĺ} � ń ĆlliÀc {Êsopedwtĺ} � geÐtonĹ mac eÚqe â-
xafanisteØ kaÈ tä gìhtrì tou êmoiaze nĂ êqei traumatisteØ Ćnepanìrjwta. {JĂ
sŘc kĹmw mănusin!}, gkĹrize, {diĂ tä dèndro mou tä rhmagmènon!}. TŸn ápomènh,
gÔreue śc ĆpozhmÐwsh miĂ dwdekĹda ĆbgĹ. <O mpĹrmpac mac å >Alèkoc, poÌ eÒqe
ĆnalĹbei ân mèrei tä rìlo toÜ patèra mac Ćpä tìte poÌ âkeØnoc qĹjhke stŸn
>AlbanÐa, toÜ eÚpe mà tŸ qarakthristikŸ qwriĹtikh proforĹ tou: {Dàfl mfl làc
brà Łnjrwpe, tÐ sfl êkamei toÌ katsÐkfl? ToÌ katsÐkfl dà ntrÿei nirĹtzia � âliàc
trÿei!} <O aÊsqräc geÐtonac âpèmene stä biolÐ tou kaÐ, stŸn komporumwsÔnh kaÈ
tä jumì tou, mpèrdeue lèxeic pantelÀc Łsqetec: {Dàn eÒmeja ĆltrouðstaÐ, kÔrioi!
NĹ êbgù Ź oÊkÐa ÍmÀn eÊc tä sfurÐ! JĂ sŘc mhnÔsw eÊc tä ÍpojhkofulĹkeion,
eÊc tä ÍpourgeØon! Dàn eÚnai dunatän tĂ proðìnta ÍmÀn nĂ gÐnontai brÀsic mÐac
aÊgìc!} EÒde ki Ćpìeide Ź mĹna mac daneÐsthke pènte ĆbgĂ Ćpä tän jeiì mac,
êbale ki Łlla áftĂ dikĹ mac kaÈ tĂ pĺge stä {kakopoiä mÐasma}, ípwc sună-
jize nĂ ĆpokaleØ tän kÔrio >Iwsăf. . . TŸn jumŘmai Ćkìma mà tĂ maÜra roÜqa
kaÈ tä ĆsfrĹgisto panèri stĂ qèria thc, âmpräc Ćpä tä {Ćnupèrblhton} platÔ-
skalo toÜ ĆrqontoqwriĹth mparmpèrh � źra poÌ êdue å ąlioc stŸ jĹlassa,
éna Žlektrofìro ŹliobasÐlema toÜ Maòou.

Σχῆμα 1: Τὸ κείμενο ποὺ χρησιμοποιήθηκε κατὰ τὴν δοκιμὴ τῶν κωδίκων συλ-
λαβισμοῦ.

Πίνακας 1: Συγκριτικὰ ἀποτελέσματα δοκιμῆς κωδίκων συλλαβισμοῦ νέων ελλη-
νικῶν.

Σφάλματα Ἀστοχίες
Ἀρχεῖο κωδίκων (%) (%)
rgr-hyph.tex [1] 25 13
grhyph.tex [4] 3 16
Νέοι βελτιωμένοι κώδικες 0 3
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5. PoÜ jĂ breØte toÌc nèouc kÿdikec sullabismoÜ

Οἱ νέοι κώδικες συλλαβισμοῦ βρίσκονται σὲ δύο ἀρχεῖα ποὺ φέρουν τὰ ὀνόματα
GRPhyph?.tex γιὰ τὸ πολυτονικὸ κὰι GRMhyph?.tex, ὅπου ? εἶναι ὁ ἀριθμὸς
τῆς τρέχουσας ἔκδοσής τους (2). Τὰ ἀρχεῖα αὐτὰ μπορεῖτε νὰ τὰ λάβετε μὲ ftp
ἀπὸ τὸν κατάλογο pub/TeX/greek/hyphen στὸν κόμβο τοῦ ∗ǫϕτ∗ (obelix.ee.
duth.gr). Θὰ τὰ βρεῖτε ἐπίσης στοὺς ἀντίστοιχους καταλόγους τοῦ CTAN.

᾿Ελπίζουμε ὅτι τὰ ἀρχεῖα τῶν βετιωμένων κωδίκων συλλαβισμοῦ γιὰ τὰ νέα
ἑλληνικὰ θὰ ἐνσωματωθοῦν στὶς μελλοντικὲς ἐκδόσεις τῆς ἑλληνικῆς ἐπιλογῆς τῆς
babel καὶ τοῦ ᾿Ωμέγα. Εὐελπιστοῦμε ἐπίσης ὅτι σύντομα θὰ μᾶς δωθεῖ ἡ εὐκαιρία
νὰ παρουσιάσουμε καὶ τοὺς κώδικες συλλαβισμοῦ γιὰ τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικά.

EÎqaristÐec

῾Ο συγγραφέας θὰ ἤθελε νὰ ἐκφράσει τὶς εὐχαριστίες του πρὸς τὸν κ. Σπύρο
Κωνσταντᾶτο, λέκτορα Κλασικῶν Σπουδῶν στὸ ΠανεπιστήμιοMcGill τοῦ Κανα-
δᾶ, γιὰ τὶς πολύτιμες συμβουλές του.
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ParĹrthma

Κατάλογος συμπλεγμάτων ἀπὸ κλιτές λέξεις ξενικῆς προέλευσης ποὺ περιέχουν
ἄρρινα δίψηφα σύμφωνα γκ, μπ καὶ ντ. Μερικὲς ἀπαραίτητες ἐξαιρέσεις

παρουσιάζονται μὲ ἐσωτερικὴ ὀδόντωση.

γκ

bg2k

4l5g2k

4n5g2k

4r5g2k

sg2k

4t5g2k

.giou5g2ko giou-gkoslĹboc
5g2krant. Bìlgko-gkrant
>emi5g2kr âmi-gkrèc
>i5g2kou Ê-gkouĹna
>’intri5g2k >intri5g2k Òntri-gka
.kara5g2ki kara-gkiìzhc
.ma5g2ki’o ma-gkiìroc
.mpa5g2k mpa-gkatèla mpa-gkèta
.mpi5g2k mpi-gkìnia
.nt’a5g2kl ntĹ-gkla
.nta5g2kl nta-gklarĹc
.xe5g2k .x’e5g2k xe-gkĹstri
.saltip’a5g2k saltipĹ-gkoc
.si5g2k si-gkoÔna
.sp’a5g2k .spa5g2k spĹ-gkoc spa-gkorammènoc
.fi’o5g2k .fio5g2k fiì-gkoc fio-gkĹki
.qo’uli5g2k .qouli5g2k qoÔli-gkan qouli-gkanismìc

μπ

4z5m2p

4l5m2p

4n5m2p

4r5m2p

sm2p

>ala5m2pou Ćla-mpournèzika
>’a5m2ak >a5m2p’ak Ł-mpakoc
>a5m2pan Ć-mpanìzi
>a5m2p’ar >a5m2p~ar >a5m2par Ć-mpĹra Ć-mparÿnw

>a6m3p’ari >a6m3pari Ćm-pĹri
>a5m2pr Ć-mprÐ
>ara5m2p Ćra-mpĹc
>arlo’u5m2p >arlo~u5m2p >arlou5m2p ĆrloÔ-mpa
.b’o5m2pir .bo5m2pir bì-mpirac bo-mpiriasmènoc
.g’a5m2pi .ga5m2pi gĹ-mpia
.ze"i5m2p zeð-mpèkikoc
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>i5m2pra Ê-mpraăm
.kala5m2pa kala-mpalÐki
.kal’i5m2pr .kali5m2pr kalÐ-mpra kali-mprĹrw
.ka5m2p’ad ka-mpĹdikoc
.ka5m2par’e .ka5m2par‘e .ka5m2pare ka-mpa-rè ka-mparetzoÔ
.ka5m2p’in .ka5m2p~in .ka5m2pin ka-mpÐna ka-mpinèc
.k’a5m2pot .ka5m2p’ot .ka5m2pot kĹ-mpoto ka-mpotÐnoc
.kara5m2p kara-mpÐna kara-mpinièroc

.kara6m3p’ol .kara6m3pol karam-pìla
.karna5m2p karna-mpÐti
.ke5m2p ke-mpĹp ke-mpaptzăc ke-mpèc
.koli5m2pr koli-mprÐ
.kolo’u5m2pr .kolo~u5m2pr .kolou5m2pr koloÔ-mpra
.k’o5m2pr .ko5m2pr kì-mpra

.ko6m3pr’ess .ko6m3press kom-prèssa
.kontra5m2p kontra-mpĹso kontra-mpĹnto
.koulo’u5m2pr .koulo~u5m2pr .koulou5m2pr kouloÔ-mpra
.kou5m2po’u .kou5m2po~u .kou5m2pou kou-mpoÔri kou-mpoÔrac
.kwlo’u5m2pr .kwlo~u5m2pr .kwlou5m2pr kwloÔ-mpra
.li5m2pr li-mprèto
.l’o5m2p lì-mpu lì-mpi
.manit’o5m2p manitì-mpa
5m2pa5m2p mpa-mpĹc mpa-mpĹkac mpa-mpèshc

qazo-mpa-mpĹc
5m2p’a5m2p mpĹ-mpw

.mpa6m3p’aki .mpa6m3paki mpam-pĹki
.mpasketm2p mpaske-tmpwlÐstac
.mpasi5m2pouz mpasi-mpouzoÜkoc
5m2p’ehc. 5m2pehc. 5m2p’ehs. 5m2pehs. Petrì-mpehc k.Ł.í.
5m2p’eh. 5m2peh. 5m2p’ehdec.

5m2p’ehdes. 5m2p’ehdwn.

5m2p’e5m2p 5m2pe5m2p mpè-mphc mpè-mpa mpe-mpèkoc
bouturo-mpe-mpèc

.mpi5m2p mpi-mperì mpi-mpelì
5m2pogi nero-mpogiĹ lado-mpogiĹ
.mp’o5m2pir .mpo5m2pir mpì-mpirac mpo-mpiriasmènoc
.mpo5m2p’ot .mpo5m2pot mpo-mpìta
.mpou5m2po’un .mpou5m2po~un .mpou5m2poun mpou-mpoÔnac mpou-mpounÐzw
.n’o5m2pel .no5m2pel nì-mpel no-mpelÐstac
.nt’o5m2pr .nto5m2pr ntì-mproc nto-mprosÔnh
.x’e5m2p .xe5m2p xè-mparkoc
>’o5m2po >o5m2po î-mpoe æ-mpoòstac
.re5m2p re-mpèthc
.r’e5m2p rè-mpeloc
.repo’u5m2pl .repou5m2pl repoÔ-mplika repou-mplikĹnoc
.ro5m2p ro-mpìt ro-mpotikă
r’o5m2pa r’o5m2pe r’o5m2pw ro5m2p~w rì-mpa gkarntarì-mpa
ro5m2pa ro5m2pe ro5m2pw paliìro-mpa

tro6m3p tr’o6m3p trom-pìni trìm-pa
.rou5m2p rou-mpÐni
.sa2m5pot sa-mpotĹz sa-mpotĹrw
.s’e5m2pr sè-mproc
.ska5m2pab ska-mpabÐa
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.sno5m2p sno-mparÐa sno-mpismìc
s’o5m2pa s’o5m2pe s’o5m2pw so5m2pa sì-mpa xulì-sompa
so5m2pe so5m2pw so5m2p~w

.so’u5m2p .sou5m2p soÔ-mpitoc

.tabla5m2p tabla-mpĹc

.ta5m2p ta-mpoÔri ta-mpoÔ ta-mplĹc ta-mpèla
ta-mpakièra

.ta6m3peram tam-peramènto

.ta6m3po~url .ta6m3po’url tam-poÜrlo
.te5m2pes te-mpesÐri
.tz’a5m2p .tza5m2p tzĹ-mpa tza-mpatzăc
.tzana5m2p tzana-mpèthc tzana-mpetiĹ
.tzi5m2p Tzi-mpoutÐ Tzi-mpalÐ
.tzou5m2p tzou-mpèc
.t’o5m2pr .to5m2pr tì-mproc to-mprosÔnh
.tra5m2p’al .tra5m2pal tra-mpĹla tra-mpalÐzomai
.tra5m2po~uk .tra5m2po’uk .tra5m2pouk tra-mpoÜkoc tra-mpoukismìc
.ts’a5m2pa .tsa5m2pa tsĹ-mpa tsa-mpatzăc
.tsi5m2po’uk .tsi5m2pouk tsi-mpoÔki
.tsi5m2po’us .tsi5m2pous tsi-mpoÔsi
.f’a5m2prik .fa5m2prik fĹ-mprika
.fra5m2p fra-mpalĹc
.qa5m2p qa-mpĹri qa-mpèri
.q’o5m2p qì-mpu qì-mpi
.qontro5m2pa qontro-mpalĹc

ντ

b5n2t

z5n2t

l5n2t

mn2t

r5n2t

sn2t

>a5n2t’atz Ć-ntĹtzio
>atra5n2t’e >atra5n2t‘e Ćtra-ntèc
.b’i5n2te .bi5n2te bÐ-nteo bi-nteokĹmera
.giaqou5n2t giaqou-ntăc
.gibe5n2t gibe-ntÐzw
.gk’ai5n2t .gk’a"i5n2t .gka"i5n2t gkĹi-nta
.likbi5n2tar likbi-ntarismìc
.ka5n2ta"’i .ka5n2ta"i ka-ntaòfi
.ka5n2tr ka-ntrÐlia
.ma"i5n2t mað-ntanìc
.ma5n2t’am .ma5n2t‘am .ma5n2tam ma-ntĹm ma-ntamÐtsa
.ma5n2t’em .ma5n2tem ma-ntèmi
.me"i5n2t’a .me"i5n2ta með-ntĹni
.mo5n2t’el .mo5n2tel mo-ntèlo mo-ntelismìc
mo5n2t’ern mo5n2tern mo-ntèrno metamo-nternismìc
.mpal’a5n2t .mpala5n2t mpalĹ-nta
.mpa5n2tan mpa-ntanĹc
.mpe5n2t mpe-ntèli mpe-ntèni
.mpi5n2t mpi-ntèc
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.mpou5n2ta mpou-ntalĹc

.mpou5n2tr mpou-ntroÔmi

.nisa5n2t nisa-ntÐri

.nta5n2t nta-ntĹ

.ntermpe5n2t ntermpe-ntèrhc
5n2t’iban mpaoulo-ntÐbano
.ntou5n2to’uk .ntou5n2to~uk ntou-ntoÔka
.ntou5n2touk

.xe5n2t x’e5n2t xe-ntÔnw xè-ntutoc
>o5n2t’a >o5n2t‘a >o5n2t~a æ-ntĹc
.reze5n2t reze-ntĹ
.re5n2t’i .re5n2ti re-ntÐkolo
.ro~u5n2t .ro’u5n2t roÜ-ntoc
.se5n2t’ef .se5n2tef se-ntèfi
.se5n2to~u .se5n2to’u .se5n2tou se-ntoÜki
.tsa5n2t’i .tsa5n2ti tsa-ntÐla tsa-ntÐri
.fastfou5n2t fastfou-ntĹdiko
.qa5n2to qa-ntoÔmhc
.q’a5n2tr .qa5n2tr qĹ-ntra qa-ntrÀn
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Κατάλογος ἄκλιτων λέξεων ξενικῆς προέλευσης ποὺ περιέχουν ἄρρινα δίψηφα
σύμφωνα γκ, μπ καὶ ντ. Οἱ λέξεις αὐτὲς περιέχονται στὸ σύνολο

\hyphenation{...} to u ¿arqe’iou GRPhyph?.tex.

ἀ-λέ-γκρο
ἀ-μπα-ζοὺρ ἀ-μπα-ζούρ ἀ-μπα-ζοῦρ
ἀ-ντί-ο
ἀ-ουτ-σάι-ντερ ἀ-ουτ-σάϊ-ντερ
γιά-ντες
Ζιμ-πά-μπου-ε
κα-σκα-ντὲρ κα-σκα-ντέρ
κο-με-ντὶ κο-με-ντί
Λα-μπρα-ντὸρ Λα-μπρα-ντόρ
λί-μπι-ντο
λου-μπὲν λου-μπέν λοῦ-μπεν
μα-ρα-μποὺ μα-ρα-μπού μα-ρα-μποῦ
με-ντα-γιὸν με-ντα-γιόν
μέ-ντι-ουμ μέ-ντι-α
νε-γκλιζὲ νε-γκλιζέ
ντε-μο-ντὲ ντε-μο-ντέ
πο-γκρὸμ πο-γκρόμ
ρα-ντὰρ ρα-ντάρ
σα-μπὸ σα-μπό
σλό-γκαν
στού-ντι-ο
τί-γκα
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<EtoimĹzontac éna sqolikä âgqeirÐdio mà
tä LATEX

EÎjÔmioc MaurogewrgiĹdhc

Πλαταιών 7
564 30 Σταυρούπολη
Θεσσαλονίκη
E-mail: emav@enl.auth.gr

Abstract

This is an article about the making of what is probably the first Greek
junior high school textbook created with LATEX: Prof. Savvas Patsalidis’
Introduction to Theatre.

We set off with our original considerations about the software pack-
age that was going to be used and the reasons that tipped the balance
in favor of LATEX. Then, the preparatory stage of picture scanning is
tackled with a short defense of the merits of EPS and JPEG picture for-
mats. The geometry package is proposed as the best solution for those
who seek to set their margins right, followed by a description of the code
behind the book’s title page. The advantages of the fancyhdr package
are then presented as a means of controlling the header and the footer
on each page. Ulf Lindgren’s fncychap package and the problems that
come with it are also examined and a change of code that fixes these
problems is considered. The lettrine and epigraph packages come next
as enhancements that improve the overall appearance of a book with the
enlarged initials of the former and the memorable sayings inserted with
the latter. A workaround is then suggested for the problem of the inser-
tion of sayings on the pages dividing the parts of the book by means of
the epigraph and sectsty packages. Finally, the problems encountered,
while attempting to tie a large number of pictures with the text of the
book, and the solutions offered by the graphicx and wrapfig packages
are described.

Κάθε φυσικομαθηματικὸς ποὺ σέβεται τὸν ἑαυτό του, ἀκόμη κι ἂν δὲν τὸ ἔχει
ποτὲ χρησιμοποιήσει ὁ ἴδιος, γνωρίζει πὼς τὸ LATEX ἀποτελεῖ ἕνα ἐξαίρετο ἐρ-
γαλεῖο γιὰ τὴ συγγραφὴ ἐργασιῶν, ἄρθρων, διατριβῶν ἢ καὶ ὁλόκληρων βιβλίων
ποὺ περιέχουν μαθηματικὰ σύμβολα, ἐξισώσεις, καὶ λοιπὰ ἄλλα ἐξωτικὰ τοιαῦτα.
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Μπορεῖ νὰ ἐπιτύχει ὀπτικὰ τὸ καλύτερο ἀποτέλεσμα μὲ τὸ λιγότερο δυνατὸ κόπο.
῾Η ὑπόθεση, βεβαίως, περιπλέκεται ὅταν ἀπὸ τὶς θετικὲς σπουδὲς μεταπηδᾶ κα-
νεὶς στὶς θεωρητικὲς καὶ ὅταν, ἀντὶ γιὰ τὸ κλασικὸ ἄρθρο, χρειάζεται κανεὶς νὰ
συγγράψει ἕνα σχολικὸ ἐγχειρίδιο τὸ ὁποῖο, αἰσθητικὰ τουλάχιστον, θὰ πρέπει νὰ
μὴν προκαλεῖ ἀποστροφὴ στοὺς μαθητὲς ποὺ θὰ τὸ χρησιμοποιήσουν.

1. GiatÐ LATEX?

᾿Εν προκειμένῳ, τὸ βιβλίο ποὺ ἔπρεπε νὰ διαμορφωθεῖ ἦταν ἕνα σχολικὸ ἐγχει-
ρίδιο ποὺ σκοπὸ ἔχει νὰ διδάξει στοὺς μαθητὲς τῆς δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης
τὶς βασικὲς ἔννοιες καὶ τὴν ἱστορία τοῦ θεάτρου καὶ συνοδεύεται ἀπὸ μιὰ ἀνθολο-
γία θεατρικῶν κειμένων καὶ μιὰ σειρά ἀνάλογων ἀσκήσεων-δραστηριοτήτων.1 Τὸ
κείμενο ἦταν ἤδη διαθέσιμο σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφή καὶ δὴ σὲ φόρμα MS Word.
Αὐτὸ τὸ ἄρθρο, λοιπόν, ἴσως νὰ μὴ χρειαζόταν ποτὲ νὰ γραφτεῖ ἂν τὸ MS Word
μποροῦσε νὰ ἀντέξει τὸ «βάρος» περίπου 200 φωτογραφιῶν, ὅπως ἀπαιτοῦσε τὸ
῾Υπουργεῖο Παιδείας γιὰ τὸ συγκεκριμένο ἐγχειρίδιο.

Προηγούμενη θλιβερὴ ἐμπειρία ἔδειχνε πὼς ἡ χρήση ὁποιουδήποτε κλασικοῦ
ἐπεξεργαστὴ κειμένου θὰ γινόταν ἀφόρητη μετὰ τὶς δέκα φωτογραφίες. ῾Η μνήμη
τοῦ ὑπολογιστὴ θὰ καταβροχθιζόταν σὰν ξερολούκουμο, οἱ φωτογραφίες θὰ ἐπι-
σκέπτονταν κάθε μέρα καὶ κάποια διαφορετικὴ σελίδα, ἡ ἐκτύπωση, καὶ συνεπῶς
ἡ σελιδοποίηση, θὰ διέφερε ἀπὸ ἐκτυπωτὴ σὲ ἐκτυπωτὴ καὶ τὸ ἀποτέλεσμα ποὺ
θὰ εἶχαν τυχὸν μετέπειτα διορθώσεις στὸ κείμενο θὰ βρισκόταν, κατὰ πάσα βε-
βαιότητα, πολὺ κοντὰ «στὰ σύνορα τῆς φαντασίας».

Ἀντιθέτως, τὸ LATEX προσφέρει τὴ δυνατότητα ταχύτατης ἐπεξεργασίας. ῾Η
μνήμη δὲν καταπονείται καθὼς τὸ μόνο πρόγραμμα ποὺ χρειάζεται νὰ φορτωθεῖ
εἶναι ἕνας κειμενογράφος, ἴσως καὶ κάποιο πρόγραμμα παρουσίασης τοῦ τελικοῦ
ἀποτελέσματος σὲ DVI ἢ PostScript μορφή. Στὴν προκειμένη περίπτωση, καθὼς
ἐπιλέχθηκε ἡ ἐργασία σὲ περιβάλλον Windows ’98 γιὰ λόγους συμβατότητας, ὁ
κειμενογράφος ποὺ χρησιμοποιήθηκε ἦταν τὸ WinEdt ποὺ συνεργάζεται ἄψογα
μὲ τὸ ΜΙΚTEX, τὴ δημοφιλὴ διανομὴ τοῦ TEX γιὰ MS DOS.

᾿Επιπλέον, ὑπάρχει πληθώρα πακέτων ποὺ διευκολύνουν τὴν εἰσαγωγὴ φωτο-
γραφιῶν σὲ κείμενα ποὺ ἔχουν δημιουργηθεῖ μὲ τὸ LATEX. Καθὼς καὶ σὲ αὐτὴ
τὴν περίπτωση ἡ ἀποκοπὴ, ἐπικόλληση, καὶ ἐπεξεργασία τῶν φωτογραφιῶν (ἀλ-
λαγὴ μεγέθους, προσανατολισμοῦ, κλπ.) γίνεται μέσῳ τοῦ κειμενογράφου μπορεῖ

1 Prìkeitai giĂ tä biblÐo EÊsagwgŸ stä Jèatro toÜ kajhg. SĹbba PatsalÐdh. Tä biblÐo
ĆpeujÔnetai sà majhtàc tĺc Aþ, Bþ kaÈ Gþ GumnasÐou kaÈ êqei ćdh ÍpoblhjeØ stŸn Ąrmìdia
âpitropŸ toÜ <UpourgeÐou PaideÐac. >EĂn âgkrijeØ, jĂ eÚnai Òswc tä prÀto állhnikä sqolikä
âgqeirÐdio poÌ êqei stoiqeiojethjeØ mà tä LATEX. >EpÈ tň eÎkairÐø, jĂ ćjela nĂ eÎqaristăsw
tän k. PatsalÐdh giĂ tŸn Łdeia poÌ moÜ parèsqe nĂ qrhsimopoiăsw kĹpoiec Ćpä tÈc selÐdec
toÜ biblÐou tou giĂ tÈc ĆnĹgkec toÜ parìntoc Łrjrou.
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κανεὶς νὰ κάνει μὲ ἀκρίβεια καὶ ταχύτητα τὶς διορθώσεις ποὺ ἐπιθυμεῖ. ᾿Επίσης
ἡ δυνατότητα δημιουργίας μακροεντολῶν ποὺ προσφέρει τὸ LATEX ἐπιτρέπει τὴν
ταυτόχρονη ἀλλαγὴ διαφόρων χαρακτηριστικῶν ὅλων τῶν φωτογραφιῶν. Φυσι-
κά, οἱ φωτογραφίες παραμένουν ἐκεῖ ὅπου τοποθετοῦνται καὶ ἡ ἐκτύπωση εἶναι
πανομοιότυπη σὲ ὅποιον ἐκτυπωτὴ κι ἂν ἀποστέλλεται τὸ κείμενο. Προσοχή, βε-
βαίως, πρέπει νὰ δοθεῖ ὅποτε δίνεται ἡ δυνατότητα στὸ TEX νὰ ἀποφασίσει τὸ ἴδιο
ποῦ νὰ τοποθετήσει τὶς φωτογραφίες. ῞Οπως συμβαίνει συχνά, οἱ ἐπιλογὲς τῶν
ὑπολογιστῶν δὲ συμφωνοῦν πάντα μὲ τὰ ἀνθρώπινα γοῦστα.

Ἀκόμη, ἡ ἐξαίρετη στοιχειοθετικὴ δυνότητα τοῦ TEX ἀποτελοῦσε ἐγγύηση
ὅτι τὸ βιβλίο ποὺ τελικὰ θὰ παραγόταν δὲ θὰ προκαλοῦσε ἀποστροφὴ λόγῳ τῶν
διαφόρων ἀνακολουθιῶν ποὺ συχνὰ ἀνακαλύπτει κανεὶς σὲ κείμενα ποὺ ἔχουν
δημιουργηθεῖ μὲ τοὺς διαφόρους ἐπεξεργαστὲς κειμένων ποὺ κυκλοφορῦν στὴν
ἀγορά. Τέλος, ἐκτὸς τοῦ ὅτι ἔκαναν δυνατὴ τὴ δημιουργία τοῦ ἐν λόγῳ ἐγχειρι-
δίου, οἱ ἑλληνικὲς γραμματοσειρὲς τοῦ Claudio Beccari, ἡ ἑλληνικὴ ἐπιλογὴ τοῦ
πακέτου Babel τοῦ Ἀπόστολου Συρόπουλου καὶ οἱ κανόνες συλλαβισμοῦ τοῦ Δη-
μήτριου Φιλίππου προσέφεραν τὴ δυνατότητα ὁμοιόμορφης μίξης ἑλληνικῶν καὶ
λατινικῶν χαρακτήρων, κατέστησαν τὸ παραχθέν ἐγχειριδίο συμβατὸ μὲ τοὺς κλα-
σικοὺς στοιχειοθετικοὺς κανόνες τῆς ἑλληνικῆς τυπογραφίας καὶ μᾶς ἀπάλλαξαν
ἀπὸ τὸ ἄγχος τοῦ ὀρθοῦ συλλαβισμοῦ τῶν λέξεων στὸ τέλος τῶν γραμμῶν.

2. <H âkkÐnhsh

Τὸ ἐναρκτήριο λάκτισμα δόθηκε μὲ μία στοίβα φωτογραφιῶν ποὺ ἔπρεπε νὰ με-
τατραποῦν σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφή. ῾Η μετατροπὴ ἔπρεπε νὰ γίνει μὲ τέτοιον τρόπο
ὥστε νὰ ἀποφευχθοῦν, ὅσο τὸ δυνατόν, προβλήματα τὰ ὁποῖα θὰ μποροῦσαν νὰ
ἀνακύψουν ἀργότερα. Ἀποφασίστηκε, λοιπόν, νὰ ἀκολουθηθοῦν τὰ παρακάτω βή-
ματα.

2.1. >EpilogŸ pakètou diaqeÐrishc grafikÀn

῾Η εἰσαγωγὴ καὶ διαχείριση φωτογραφιῶν μέσα ἀπὸ τὸ LATEX γίνεται ἐξαιρετικὰ
εὔκολη ἐὰν χρησιμοποιηθεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ δημοφιλῆ πακέτα graphics ἢ graphicx.
᾿Επιλέχθηκε τὸ δεύτερο λόγῳ τῶν περισσότερων εὐκολιῶν ποὺ προσφέρει, ὅπως
εἶναι ἡ σμίκρυνση καὶ ἡ μεγέθυνση τῶν φωτογραφιῶν.

2.2. SĹrwsh->EpexergasÐa

Καθὼς τὸ πακέτο graphicx δέχεται μόνο φωτογραφίες σὲ μορφὴ EPSF (δη-
λαδὴ PostScript) καὶ JPEG ἔπρεπε κατὰ τὴ σάρωση νὰ ἀποφασιστεῖ ποιὸς ἀπὸ
τοὺς δύο τύπους ἀρχείων θὰ προκρινόταν. ᾿Εὰν ἐπιλεγόταν ἡ λύση EPSF τότε
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τὰ σωζόμενα ἀρχεία θὰ ἦταν ἀρκετὰ μεγάλα σὲ μέγεθος καὶ ἡ ἐπεξεργασία τους
(ἀποκοπὴ ἄχρηστων περιθωρίων, ἀλλαγὴ φωτεινότητας, χρωμάτων κλπ.) θὰ ἀ-
παιτοῦσε περισσότερο χρόνο. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ὅμως, φαίνεται ὅτι τὸ TEX
ἀντιμετωπίζει πολὺ λιγότερα προβλήματα ὅταν ἔχει νὰ κάνει μὲ αὐτοῦ τοῦ εἶδους
τὰ ἀρχεῖα. Τὰ πλεονεκτήματα καὶ μειονεκτήματα τῶν ἀρχείων JPEG, βεβαίως,
εἶναι ἀκριβῶς τὰ ἀντίθετα: εἶναι μικρὰ σὲ μέγεθος καὶ εὔκολα στὴν ἐπεξεργασία
ἀλλὰ, παρότι ὑποστηρίζονται ἀπὸ τὸ πακέτο graphicx, μπορεῖ νὰ προκαλέσουν
μηνύματα λάθους.

῞Οπως πάντα, ὁ μεσαῖος δρόμος ἔμοιαζε καὶ σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση νὰ εἶναι
ὁ σωστός. Προκρίθηκε μία ὑβριδικὴ λύση ἡ ὁποία, πιστεύω, συνδυάζει τὰ πλεο-
νεκτήματα καὶ τῶν δύο προαναφερθέντων ἐπιλογῶν. Οἱ φωτογραφίες σαρώθηκαν
καὶ σώθηκαν σὲ μορφὴ JPEG. Ἀφοῦ ὑπέστησαν τὴν κατάλληλη «καλλωπιστικὴ»
ἐπεξεργασία ὥστε νὰ μποροῦν νὰ χρησιμοποιηθοῦν, οἱ φωτογραφίες μετατράπηκαν
σὲ μορφὴ EPSF.

2.3. MetatropŸ

῾Η μετατροπὴ τῶν ἀρχείων JPEG σὲ EPSF ἔγινε μὲ τὸ πρόγραμμα jpeg2ps.
῏Ηταν μιὰ βαρετὴ διαδικασία καθὼς οἱ περιορισμένες γνώσεις προγραμματισμοῦ
ποὺ ἔχω δὲν μοῦ ἐπέτρεψαν νὰ αὐτοματοποιήσω τὴν ἐργασία. ῎Ετσι, ἔπρεπε νὰ
δώσω καμιὰ διακοσαριὰ φορὲς τὴν ἐντολή

jpeg2ps -h example.jpg > example.ps

Ἀσφαλῶς, ὅσοι έχουν γνώσεις Perl μποροῦν νὰ γράψουν ἕνα προγραμματάκι ποὺ
νὰ μετατρέπει αὐτόματα μὲ τὴν παραπάνω ἐντολὴ ὅσα ἀρχεῖα ἐπιθυμοῦν.

3. Diamorfÿnontac tä keÐmeno

Τὸ μόνο ποὺ ἔμενε τώρα ἦταν νὰ διαμορφωθεῖ τὸ βιβλίο κατὰ τὶς ἐπιθυμίες
τοῦ συγγραφέα καὶ τὶς ἐπιταγὲς τοῦ ῾Υπουργείου Παιδείας. Ἀφοῦ προστέθηκαν
οἱ ἁπαραίτητες ἐντολὲς στὰ σημεῖα τοῦ κειμένου ὅπου χρειάζονταν (\textbf γιὰ
ἔντονα γράμματα, \textlatin ὅπου ὑπήρχαν ξένα ὀνόματα κλπ.) ἔμενε νὰ δε-
θεῖ τὸ κείμενο μὲ τὶς φωτογραφίες σὲ ἕνα ἑνιαῖο σύνολο καὶ νὰ μορφοποιηθεῖ
κατάλληλα.

3.1. >Afănontac perijÿria

῞Οπως διαπίστωσα πρὸς τὸ μέσον τῆς διαδικασίας διαμόρφωσης τῆς Εἰσαγωγῆς
στὸ Θέατρο, τὸ πρῶτο πράγμα ποὺ πρέπει νὰ κάνει κανεὶς ξεκινῶντας τὴν ἐπεξερ-
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γασία τῆς τελικῆς μορφῆς κάθε βιβλίου εἶναι νὰ ἀποφασίσει ποιὸ καὶ πόσο μέρος
τῆς σελίδας θὰ παραμείνει λευκό — ἰδίως ἂν τὸ κείμενο συνοδεύεται ἀπὸ πληθώρα
φωτογραφιῶν, ὅπως στὴν περίπτωσή μας. Τὸ καταλληλότερο πακέτο γι’ αὐτὴ τὴ
δουλειὰ αὐτὴ φαίνεται νὰ εἶναι τὸ geometry.2 Μὲ μία ἁπλὴ ἐντολὴ στὸν πρόλογο
τοῦ ἀρχείου μας μποροῦμε νὰ καθορίσουμε ἀρκετὲς παραμέτρους ποὺ φαντάζουν
ἀπρόσιτες στοὺς ἀρχάριους χρήστες τοῦ LATEX, π.χ.

\usepackage[text={6in,8in},top=1.2in,left=2cm,nohead]{geometry}

Δυστυχῶς, ὅταν ξεκινοῦσα τὴν ἐπεξεργασία τοῦ βιβλίου δὲ γνώριζα τὴν ὕπαρξη
τοῦ προαναφερθέντος πακέτου. Ἀναγκάστηκα, λοιπόν, νὰ χρησιμοποιήσω τὶς
παλιὲς καλὲς ἐντολὲς \setlength καὶ \addtolength. ῎Ετσι, προκειμένου νὰ
ἀφαιρέσω τὰ παραπανήσια περιθώρια ποὺ ἀφήνει τὸ LATEX ἀλλὰ δὲν χρειάζονταν
στὴν προκειμένη περίπτωση, εἰσήγαγα τὶς παρακάτω ἐντολὲς στὸν πρόλογο τοῦ
ἀρχείου:

\setlength\topmargin{1.5cm}

\addtolength\topmargin{-\headheight}

\addtolength\topmargin{-\headsep}

\setlength\textheight{23cm}

\setlength\oddsidemargin{0cm}

\setlength\evensidemargin{0cm}

\setlength\marginparwidth{2cm}

\setlength\textwidth{16cm}

3.2. Dhmiourgÿntac tŸn prÿth selÐda

῍Αν καὶ συνήθως ἡ πρώτη σελίδα δημιουργεῖται τελευταία, θὰ ἤθελα στὴν προ-
κειμένη περίπτωση νὰ ξεκινήσω μὲ αὐτὴν καθὼς ἡ κατασκευή της ἦταν σχετικὰ
ἁπλή. Σὲ ἀντιδιαστολὴ μὲ τὸ ἐξώφυλλο τοῦ βιβλίου, ποὺ σχεδιάστηκε μὲ τὸ Pain-
tShop καὶ νομίζω πὼς εἶναι ἀρκετὰ ἐξεζητημένο ἀπὸ καλλιτεχνικῆς ἀπόψεως, ἡ
πρώτη σελίδα τοῦ βιβλίου, ὅπου καὶ ὁ τίτλος, ὅπως βλέπετε παρακάτω, χαρακτη-
ρίζεται ἀπὸ σχετικὴ λιτότητα.

2 VOla tĂ pakèta poÌ Ćnafèrontai sà aÎtä tä Łrjro (mazÈ kaÈ tä geometry) mporeØ
kaneÈc nĂ tĂ breØ stä CD-ROM TEX Live 4 poÌ dianemăjhke stĂ mèlh toÜ Sullìgou <El-
lănwn FÐlwn toÜ TEX prÈn Ćpä perÐpou éna qrìno. TÈc neìterec âkdìseic ílwn tÀn pa-
kètwn mporeØ kaneÈc nĂ breØ stoÌc diktuakoÌc tìpouc ftp://ctan.tug.org/tex-archive/,

ftp://ftp.tex.ac.uk/tex-archive/, ftp://ftp.dante.de/tex-archive/ klp.



22 Εὐθύμιος Μαυρογεωργιάδης

EISAGWGHSTOJEATRO
GIA THN Aþ, Bþ KAI Gþ TAXH GUMNASIOUBIBLIO MAJHTH

\begin{titlepage}

\

\addvspace{4.5cm}\reghuge

\begin{center}

\rule{\linewidth}{3.5pt} \\

\medskip\smallskip

EISAGWGH\\ \bigskip

STO\\ \bigskip

JEATRO

\rule{\linewidth}{3.5pt}

\addvspace{1.5cm}\large

GIA THN \Greeknumeral{1},

\Greeknumeral{2}

KAI \Greeknumeral{3}

TAXH GUMNASIOU\\ \bigskip

BIBLIO MAJHTH

\end{center}

\end{titlepage}

῞Οπως βλέπετε, πρόκειται γιὰ μιὰ πολὺ τραχιὰ μορφὴ κώδικα, ἀφοῦ χρησιμο-
ποίησα μιὰ ποικιλία ἐντολῶν προκειμένου νὰ πετύχω τὸ ὀπτικὸ ἀποτέλεσμα
ποὺ φαίνεται στὴν παρακείμενη εἰκόνα. Ἀσφαλῶς, ὁ κώδικας στὸ συγκεκριμένο
σημεῖο θὰ μποροῦσε νὰ γραφτεῖ πολὺ πιὸ ὄμορφα ἀλλὰ, ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ πῆρα
αὐτὸ ποὺ ἤθελα, προτίμησα νὰ μὴν τὸν ἀγγίξω περαιτέρω.

Αὐτὸ ποὺ ἀξίζει νὰ προσεχθεῖ πάντως εἶναι πὼς, γιὰ λόγους ποὺ οἱ περιορι-
σμένες TEXνικές μου γνώσεις δὲν μοῦ ἐπιτρέπουν νὰ ἀναλύσω, ἡ δεύτερη γραμμὴ
τοῦ πιὸ πάνω κώδικα εἶναι ἀπαραίτητη ἂν θέλει κανεὶς νὰ ἀφήσει κενὸ ἀπὸ τὴν
ἀρχὴ τῆς σελίδας γιὰ νὰ ξεκινήσει νὰ γράφει κάπου στὸ μέσον.

3.3. DiaqwrÐzontac tÈc ânìthtec

Καθὼς τὸ βιβλίο εἶναι χωρισμένο σὲ τέσσερις ἐνότητες, ἔπρεπε ἐπίσης νὰ
δημιουργηθοῦν οἱ ἀντίστοιχες σελίδες ποὺ θὰ χώριζαν τὴ μία ἐνότητα ἀπὸ τὴν
ἄλλη. Γιὰ νὰ διαφέρουν ἀπὸ τὶς ὑπόλοιπὲς σελίδες τοῦ βιβλίου σκεφτήκαμε νὰ
τὶς χρωματίσουμε γκρί. Αὐτὸ ἔγινε ἀρκετὰ εὔκολα μὲ τὸ πακέτο color καὶ τὴν
ἐντολὴ \pagecolor{grey}.

Τὰ δύσκολα γιὰ ἕναν ἀνίδεο TEXνίτη σὰν καὶ μένα ξεκίνησαν ὅταν διαπίστωσα
πὼς ἀντὶ γιὰ «᾿Ενότητα Αʹ: Γενικὰ περὶ θεάτρου» αὐτὸ ποὺ δημιουργοῦσε ὁ κώδι-
κάς μου ἦταν «Μέρος Ι: Γενικὰ περὶ θεάτρου». Γρήγορα κατέληξα στὸ συμπέρα-
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σμα πὼς αὐτὸ ὀφείλεται στὸ γεγονὸς πὼς ἡ ἑλληνικὴ ἐπιλογὴ τοῦ πακέτου Babel
μεταφράζει τὸν ἀγγλικὸ ὅρο part ὡς μέρος. Λογικό, βεβαίως, ἀλλὰ ἀνεπιθύμητο
στὴ συγκεκριμένη περίπτωση. Τὸ ἴδιο ἀνεπιθύμητη ἦταν καὶ ἡ ἀρίθμηση τῶν ἐνο-
τήτων μὲ λατινικὰ στοιχεία (I, II, III, IV κλπ.) καθὼς τὸ ἑλληνικὸ κείμενο μοιάζει
νὰ ἀπωθεῖ τοὺς λατινικοὺς ἀριθμοὺς ὅταν αὐτοὶ ἕπονται ἑλληνικῶν λέξεων.

Μετὰ ἀπὸ σχετικὴ μελέτη, ἡ λύση δόθηκε μόλις προστέθηκαν οἱ κάτωθι
γραμμὲς στὸν πρόλογο τοῦ ἀρχείου.

\addto\captionsgreek{

\def\partname{En’othta}

}

\renewcommand{\thepart}{\Alph{part}}

3.4. Dhmiourgÿntac kefalÐdec kaÈ Íposèlida

῾Η χρήση κεφαλίδων καὶ ὑποσελίδων ἦταν ἕνα ἀκόμη χαρακτηριστικὸ ποὺ
θελήσαμε νὰ ἀξιοποιήσουμε προκειμένου νὰ διευκολύνουμε τὴν εὕρεση τῶν κε-
φαλαίων ἀπὸ τοὺς μικρούς μας ἀναγνώστες. Καθὼς θέλαμε ὁ τίτλος τοῦ βιβλίου νὰ
ἐμφανίζεται στὸ δεξὶ μέρος τῆς κεφαλίδας τῶν ζυγῶν σελίδων καὶ, ἀντιστρόφως,
ὁ τίτλος τοῦ κεφαλαίου νὰ ἐμφανίζεται στὸ ἀριστερὸ μέρος τῆς κεφαλίδας τῶν
μονῶν σελίδων, ἀποφασίστηκε νὰ κάνουμε τὴ ζωή μας εὔκολη καὶ νὰ χρησιμο-
ποιήσουμε τὸ πακέτο fancyhdr. Ἀκολουθώντας τὶς ὁδηγίες τοῦ ἐγχειριδίου ποὺ
συνοδεύει τὸ πακέτο, δώσαμε τὶς ἐντολὲς

\usepackage{fancyhdr}

\pagestyle{fancy}

στὸν πρόλογο τοῦ ἀρχείου καὶ ἐπανακαθορίσαμε τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο θὰ
πρέπει νὰ ἐμφανίζονται οἱ κεφαλίδες καὶ ὑποσελίδες στὸ σώμα τοῦ ἀρχείου ὡς
ἀκολούθως:

\fancyhead[RE]{\bfseries\greektext{EISAGWGH STO JEATRO}}

\fancyhead[LO]{\bfseries\leftmark}

\fancyhead[RO,LE]{\thepage}

\fancyfoot{}

῞Οπως φαίνεται, οἱ δύο πρῶτες σειρὲς εἰσάγουν τὸν τίτλο τοῦ βιβλίου καὶ τοῦ κεφα-
λαίου ὅπως περιγράφηκε πιὸ πάνω. ῾Η τρίτη σειρὰ εἰσάγει τὸν ἀριθμὸ τῆς σελίδας
στὴ δεξιὰ καὶ ἀριστερὴ πάνω γωνία τῶν μονῶν καὶ ζυγῶν σελίδων ἀντιστοίχως
ἐνῶ ἡ τελευταία γραμμὴ ἁπλῶς ἀφήνει τὰ ὑποσέλιδα κενά.
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Τὸ ἀποτέλεσμα μπορεῖτε νὰ τὸ δεῖτε στὶς φωτογραφίες ποὺ ἀκολουθοῦν.

280 EISAGWGH STO JEATROsÔllhyh tou �sprou fidioÔ ap� ton kalìgero, me th gab�ja pou zhtianeÔoun. Le�poun, ìmw, kai orismènaepeisìdia, ìpw p.q. h klop  tou magikoÔ qìrtou, h m�qh mprost� sto monast ri kai to xanasm�ximo sthSpasmènh Gèfura. Ax�zei na shmeiwje� pw s� autì to ke�meno, ektì apì èna tèra pou katabroqj�zeianjr¸pou, èqoume mia guna�ka pou agap�ei ton �ntra th, tou e�nai pist , kai ton bohj�ei na idrÔseikat�sthma. 'Omw ki aut  èqei k�poia qarakthristik� tou tèrato autoÔ, giat�, a poÔme, klèbei gia q�rhtou �ntra th, ki akìma apeile� na katastrèyei olìklhrh thn polite�a an eke�no p�yei na thn agap�ei.'Ena lìgio th dunaste�a twn Mingk diaskeÔase autì ton mÔjo se dr�ma, kai to èdwse se jeatrik par�stash. Sth dunaste�a twn Tsingk (1644�1911) pollè parallagè autoÔ tou jrÔlou emfan�sthkanme th morf  tou laðkoÔ dr�mato kai mpal�nta. Mìno sto di�sthma th basile�a tou Tsièn Loungk(1736�1795) èqoume trei kainoÔrie ìpere p�nw sto �dio jèma. S� autè ti parallagè, h plok  èqeiexeliqje� perissìtero: ìle perièqoun thn klop  tou magikoÔ qìrtou, th m�qh, th sun�nthsh ath Spa-smènh Gèfura kai thn telik  katastrof  th Pagìda ap� to Pr�sino F�di. M� autè ti prosj ke hantoq  kai h apofasistikìthta tou LeukoÔ FidioÔ ekfr�zetai kajarìtera kai h guna�ka aut  emfan�zetaipio anjr¸pinh, prìjumh na uposte� k�je log  dustuq�e, akìma kai th zw  th na diakindunèyei gia q�rhth ag�ph th. 'Eqei apokt sei thn aret  th truferìthta kai th kalosÔnh, ki èqei q�sei ìla taelatt¸mata pou ja e�qe èna tèra.H K�na èqei pollè kai di�fore morfè topik  ìpera kai oi perissìtere ap� autè èqoun th dik tou parallag  sthn parous�ash tou palioÔ autoÔ jrÔlou.ToÔto dw to limprèto th ìpera tou Pek�nou, e�nai grammèno ap� ton gnwstìtato dramatikì suggra-fèa Tien Qan. To èrgo autì diaskeu�sthke kai diorj¸jhke pollè forè kat� thn teleuta�a dekaet�akai parast�jhke s� ìlh thn K�na ki akìma ègine eumen¸ dektì sthn Eur¸ph kai thn Iapwn�a.Tien Qan, To Leukì F�di(Aj na: Ekd. Fèxh, 1962)Met�frash KwstoÔla MhtropoÔlouSkhn  DeÔterh: O G�mo(To kìkkino sp�ti kont� sth l�mnh.)Pr�sinh (Qwr� na fa�netai) Apì dw per�ste, kÔrie QsoÔ.(Mpa�nei h Pr�sinh akoloujhmènh apì ton QsoÔ.)Pr�sinh Kaj¸ kaj�riza thn e�sodo sto sp�ti ma, e�da ton �njrwpo pou perimènei h adelf mou.(Ston QsoÔ) Parakal¸, kaj�ste. (Mpa�nei biastik� sthn �llh k�marh.)Qsou (koit�zonta gÔrw tou) Mia ner�ida loipìn mènei pl�i sto naì tou Ts�o, s� autì tokìkkino per�ptero kont� sthn l�mnh.(H Pr�sinh odhge� gr gora th Leuk  sto dwm�tio.)Leuk  Ti sumba�nei?Pr�sinh (Qamogel¸nta yijur�zei) 'Hrje!Leuk  (QaroÔmena) A,poÔ e�nai o kÔrio?(Mpa�nei sto dwm�tio upodoq .)PoÔ. . .Qsou Kalhmèra, kur�a.Leuk  Kalhmèra, kÔrie. Parakal¸, kaj�ste.

Ta jèatra tou kìsmou: 'Alle t�sei kai paradìsei 281(K�jontai kai h Pr�sinh serb�rei ts�i.)Leuk  Qtè pou ma br ke h broq  sth l�mnh, an den ma d�nate sei thn omprèlla sa kaiden fwn�zate th b�rka, den xèrw ti ja ginìmastan eg¸ kai h suntrìfiss� mou.Qsou O kajèna ja èkane to �dio sth jèsh mou. Den ax�zei na to suzht�me.Leuk  Fère kras�, PrasinoÔla. Ja piw l�go me ton kÔrio, na tou ekfr�sw ètsi thn eugnw-mosÔnh ma.Pr�sinh M�lista, kur�a.(Bga�nei biastik�.)Qsou Mhn k�nete fasar�a gia mèna.Leuk  Den e�nai fasar�a.(H Pr�sinh fèrnei pot ria kai pi�ta, kai met� serb�rei to kras�.)Leuk  P�nw sthn uge�a sa!Qsou Sthn kal  sa uge�a!Leuk  Mpor¸ na m�jw pìso meg�lh e�nai h oikogènei� sa?Qsou Oi gone� mou pèjanan ìtan  mouna paid� kai t¸ra zw me thn adelf  mou.O gamprìmou e�nai maz� mou eugenikì, all� epeid  kai ke�no den e�nai eÔporo, mou br ke mia jèshbohjoÔ se farmake�o.Leuk  (Me sump�jeia) AfoÔ douleÔete se farmake�o, pw br kate qje ton kairì na èrjetesth l�mnh?Qsou Den e�qa èrjei gia na k�nw per�pato sthn l�mnh.O t�fo th mhtèra mou br�sketaip�sw ap� to Lìfo L�ngkouin, kai qte  tan h epèteio tou jan�tou th- ètsi, z thsa �deiagia mis  mèra, gia na p�w na proskun sw ton t�fo th.'Otan �rqise aut  h fober  broq ,epèstrefa sp�ti mou pern¸nta apì to m¸lo tou Sou, kai tìte sun�nthsa es�.Leuk  Ti kalì gio pou e�saste! (Shk¸nei to pot ri th) Parakal¸ pie�te.Qsou Pie�te kai sei maz� mou, parakal¸.(AfoÔ pioun to kras�, h Leuk  shk¸netai arg� kaipa�rnei kat� mèro thn Pr�sinh.)Leuk  PrasinoÔla!Pr�sinh M�lista, kur�a.Leuk  Jèlw na sou pw k�ti.(Th yijur�zei k�ti, kokkin�zonta.)Pr�sinh Ma p¸ mpor¸ na ton rwt sw k�ti tètoio? (H Leuk  thn spr q̧nei elafr�.)Pr�sinh (yijurist�) Giat� den ton rwt�te mon�qh sa?Leuk  Se parakal¸, adelf  mou. . . (Gur�zei apìtoma, kokkin�zonta kai bga�nei èxw.)Pr�sinh (Gur�zonta ston Qsou):KÔrie Qsou, h kur�a mou jèlei na m�jei an e�saste pantre-mèno. . .Qsou E�mai orfanì kai ftwqì � p¸ mpor¸ na skeft¸ gia g�mo?Pr�sinh 'Etsi, loipìn, kÔrie QsoÔ, afoÔ den e�saste pantremèno kai den e�nai oÔte h kur�amou pantremènh. . . kai zoÔme olomìnaqe oi duo ma. . . H kur�a mou ja epijumoÔse nag�nei h storgik  sa sÔzugo. T� èqete na pe�te?Qsou Autì e�nai k�ti pou xepern�ei ta ìneir� mou!! All� ìpw sa èqw pei kiìla, e�maièna aplì bohjì se farmake�o, ki oÔte sp�ti dikì mou èqw � p¸ ja mporèsw na sasunthr sw kai ti duo?Pr�sinh E�nai polÔ eÔkolo. Den ja ma apasqoloÔn oi kajhmerinè ma an�gke.'Otanpèjane o patèra th kur�a mou, th �fhse arket  perious�a.AfoÔ ese� erg�zeste sefarmake�o, kai h kur�a mou katalaba�nei ki aut  apì f�rmaka, met� to g�mo sa mpore�tena erg�zeste maz�. T� �llo mpore� na sa apasqole� loipìn?Qsou Ja protimoÔsa na to pw pr¸ta sthn adelf  mou.Pr�sinh Giat� na biaste�te tìso? Den j�tane pio kal�, na pantreuìsastan pr¸ta k� Ôsterana p�rete sp�ti sa th guna�ka sa gia na gnwr�sei thn adelf  sa kai ton �ntra th?

3.5. >EntupwsiĹzontac mà toÌc tÐtlouc kefalaÐwn

῍Αν καὶ ἡ ἐντολὴ \chapter προσφέρεται ὡς εὔκολη λύση γιὰ τὴ δημιουργία
τίτλων κεφαλαίων στὸ LATEX, τὸ παραγόμενο ἀποτέλεσμα δὲν φαίνεται νὰ εἶναι
ἰδιαίτερα ἐντυπωσιακὸ μέσα σὲ ἕνα σχολικὸ ἐγχειρίδιο. Ἀποφασίστηκε, λοιπόν, ἡ
«ἐνίσχυσή» της μὲ τὸ πακέτο fncychap τοῦ Ulf A. Lindgren. Οἱ ἕξι καλοσχε-
διασμένες ἐπιλογὲσ-στὺλ τοῦ πακέτου δίνουν μιὰ πιὸ ἐπαγγελματικὴ καὶ ἐλκυστικὴ
ὄψη στοὺς τίτλους τῶν κεφαλαίων. ᾿Επιπλέον, μπορεῖ κανεὶς νὰ ἀλλάξει τὴ μορφὴ
τῶν τίτλων τῶν κεφαλαίων ὁλοκλήρου τοῦ βιβλίου ἁπλῶς διαμορφώνοντας κατὰ
τὴν ἐπιθυμία του τὴν ἐντολὴ εἰσαγωγῆς τοῦ πακέτου ποὺ ἔχει προηγουμένως
συμπεριλάβει στὸν πρόλογο τοῦ ἐγγράφου ὡς ἐξῆς:

\usepackage[Glenn]{fncychap}

῞Οπως βλέπετε, ἡ ἐπιλογὴ ποὺ προτιμήσαμε ἦταν ἡ Glenn. Τὰ ἀποτελέσματα,
ὅμως, δὲν ἦταν καθόλου ὅπως τὰ περιμέναμε. Γιὰ τὴν ἀκρίβεια ἦταν ἐπιεικῶς
ἀπαράδεκτα. Καθὼς θέλαμε ὁ πρόλογος νὰ ἐμφανίζεται στὸν πίνακα περιεχομένων
ἀλλὰ νὰ μὴν ἀριθμεῖται ὡς Κεφάλαιο 1, δώσαμε ἐντολὲς παρόμοιες μὲ αὐτὲς ποὺ
ἀκολουθοῦν:
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\tableofcontents

\setcounter{secnumdepth}{-1}

\chapter{Introduction}

\setcounter{secnumdepth}{1}

\chapter{The Beginning}

Δυστυχῶς, ὅμως, αὐτὸ ποὺ παρήγαγε τὸ fncychap εἶχε τὴν παρακάτω μορφὴ.

Introdution

3

CHAPTER 1 The Beginning

5

῞Οπως εἶναι ἐμφανές, ἡ ἀποκοπὴ τῶν λέξεων Κεφάλαιο 1 εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα
τὴν ἐλλιπὴ σχεδίαση τοῦ ἐπάνω μέρους τοῦ τίτλου τοῦ κεφαλαίου. Μιὰ προσε-
κτικὴ ἀνάγνωση τοῦ κώδικα τοῦ πακέτου fncychap ἀποκάλυψε ὅτι χρειαζόταν
ἐπιγόντως πελέκημα (hacking). Τὸ πρόβλημα διορθώθηκε μόλις ἔγινε ἡ ἀκόλουθη
διόρθωση.3

Αρχικος Κωδικας

\def\@makechapterhead#1{%

\vspace*{50\p@}%

{\parindent \z@ \raggedright \normalfont

3 _An kaÈ êsteila mănuma mèsú ŽlektronikoÜ taqudromeÐou stän Ulf A. Lindgren âpish-
maÐnontĹc tou tŸn ĆnĹgkh Ćllagĺc toÜ kÿdika, dàn êqw lĹbei mèqri tÿra kĹpoia ĆpĹnthsh
sqetikĂ mà tÈc projèseic tou. Mèqri nĂ bgeØ, loipìn, kĹpoia kainoÔria êkdosh toÜ pakètou jĂ
prèpei nĂ kĹnete mìnoi sac tŸn ĆparaÐthth diìrjwsh.
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\ifnum \c@secnumdepth >\m@ne

\DOCH

\fi

\interlinepenalty\@M

\DOTI{#1}

}}

Διορθωμενος Κωδικας

\def\@makechapterhead#1{%

\vspace*{50\p@}%

{\parindent \z@ \raggedright \normalfont

\ifnum \c@secnumdepth >\m@ne

\DOCH

\interlinepenalty\@M

\DOTI{#1}

\else

\interlinepenalty\@M

\DOTIS{#1}

\fi

}}

῎Ετσι, ὁ διορθωμένος κώδικας ἔδωσε τὸ ἀκόλουθο πολὺ πιὸ ἰκανοποιητικὸ ἀπο-
τέλεσμα.
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Introdution

3

CHAPTER 1 The Beginning

5

3.6. Qrhsimopoiÿntac ĆrktikogrĹmmata kaÈ rhtĂ

῞Ενα ἄλλο πακέτο ποὺ προσφέρει δυνατότητες ἐξωραϊσμοῦ τῆς ἐμφάνισης τοῦ
κειμένου εἶναι τὸ lettrine. Θέλοντας νὰ δώσουμε καὶ στοιχειοθετικὰ μιὰ λογο-
τεχνικὴ πνοὴ στὸ βιβλίο ἀποφασίσαμε νὰ χρησιμοποιήσουμε τὸ ἐν λόγῳ πακέτο
γιὰ νὰ προσθέσουμε ἀρκτικογράμματα στὴν ἀρχὴ κάθε κεφαλαίου. ῎Ετσι, ἀφοὺ
δηλώσαμε τὸ πακέτο στὸν πρόλογο τοῦ ἀρχείου ὡς ἐξῆς:

\usepackage{lettrine}

κάναμε κάποιες δοκιμὲς καὶ καταλήξαμε στὸ συμπέρασμα πὼς τὰ ἀρκτικογράμματά
μας θὰ ἔπρεπε νὰ καταλαμβάνουν τρεῖς σειρές, νὰ ἐξέχουν κατὰ 33% ἀριστερὰ καὶ
κατὰ 25% πάνω ἀπὸ τὸ ὑπόλοιπο κείμενο. Αὐτὸ τὸ τελευταῖο δὲν τὸ ἐπιτύχαμε,
λόγῳ περιορισμῶν ποὺ ἐπέβαλαν οἱ γραμματοσειρὲς ἀλλὰ, ὅπως βλέπετε, ἀκόμη
καὶ χωρὶς αὐτὸ τὸ χαρακτηριστικὸ τὸ ἀρκτικόγραμμα τοῦ ἕκτου κεφαλαίου τῆς
πρώτης ἐνότητας εἶναι ἀρκετὰ ὄμορφο, μὲ τὸν τόνο νὰ πέφτει σὰν πινελιὰ στὸ
περιθώριο.
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To duskolìtero pr�gma pou mpore� na k�nei èna suggrafèa methn pènna tou e�nai na gr�yei èna jeatrikì èrgo. Kènej Ta�nan'Agglo kritikì je�trou
KEF�ALAIO 6 Gnwr�smata tou dramatikoÔ keimènou
'Eqonta mil sei genik� gia to jèatro, ton hjopoiì, ton q¸ro ìpou pragmatopoie�tai mia par�stash,thn ìyh kai ti sqèsei ìlwn aut¸n me th zw  kai thn koinwn�a genikìtera, na per�soume t¸rase èna p�ra polÔ shmantikì stoiqe�o pou suqn� qrhsimopoie�tai gia na upodhl¸sei kai thn ènnoia{jèatro}, to dr�ma, to graptì s¸ma th par�stash.'Opw kai sthn per�ptwsh tou je�trou (me thn ènnoia th par�stash), ìpou anaferj kame se k�poiapr�gmata parmèna apì thn pragmatik  zw  kai pou onom�zoume {jeatrik�} (p.q. {stam�ta na pa�zeijèatro}   {�se tou jeatrinismoÔ} k.lp), ètsi kai ed¸ k�poia pr�gmata pou parathroÔme   zoÔme sthnkajhmerin  ma zw  ma anagk�zoun na ta onom�soume {dramatik�}. Gia par�deigma, diab�zoume sthnefhmer�da ìti {h kat�stash twn astègwn met� ton seismì e�nai dramatik }. Kat� th di�rkeia enìpodosfairikoÔ ag¸na akoÔme ton sqoliast  na lèei asjma�nonta, {dianÔoume to teleuta�o dramatikìpent�lepto} k.lp.S�goura, ìla aut� den apoteloÔn parade�gmata dr�mato, me thn kalliteqnik  tou ènnoia, ìpw kaito kajhmerinì ma paiqn�di   oi prospoi sei ma den apoteloÔn kalliteqnikì jèatro. 'Omw, up�rqounkai se autè ti sugkritikè topojet sei oi omoiìthte. Gia par�deigma, se ìla aut� pou onom�zoume{dramatik�} up�rqei sÔgkroush pros¸pwn, epijumi¸n kai katast�sewn pou diamorf¸noun mia morf istor�a/plok . H ìlh atmìsfaira se mia dramatik  kat�stash e�nai genik� sunaisjhmatik� fortismè-nh tìso gi� autoÔ pou thn parakoloujoÔn ìso kai gi� autoÔ pou th zoun. Auto� pou summetèqounkat� k�poion trìpo pa�zoun k�poiou rìlou kai ta gegonìta pou bi¸noun d�noun thn entÔpwsh kami�for� ìti apoteloÔn mèro enì senar�ou. Bèbaia, den prèpei na xeqnoÔme ìti kai ed¸ ìla aut� ta drama-tik� gegonìta pou ma aneb�zoun thn adrenal�nh sumba�noun sun jw xafnik� kai sqedìn opoud pote.OÔte prosqedi�zontai, oÔte dokim�zontai se k�poion eidikì q¸ro (ektì ki an apoteloÔn mèro k�poiouorganwmènou paiqnidioÔ, ìpou kai p�li den mporoÔme na gnwr�zoume ek twn protèrwn thn telik  èkba-sh). 'Ena seismì, l.q., den e�nai k�ti prosqediasmèno. Ma oÔte kai se èna ajlhtikì paiqn�di den e�naipromelethmèno ta teleuta�a pènte lept� na e�nai {dramatik�}.Gia tou perissìterou eidikoÔ o ìro {dr�ma} qrhsimopoie�tai gia na perigr�yei opoiod pote ke�menogr�fetai gia na g�nei par�stash. Kat� mia �llh ènnoia, dr�ma qarakthr�zetai èna jeatrikì èrgo to opo�okine�tai metaxÔ th kwmwd�a kai th tragwd�a, diathre� k�poia qarakthristik� kai apì ta dÔo e�dh kaièqei sobarì perieqìmeno, ìqi ìmw tragikì tìno. Tètoia dr�mata ja mporoÔsan na e�nai to istorikì, topatriwtikì, to astikì, to poimenikì, to yuqologikì, to hjografikì, to ergatikì (ja èqoume thn eukair�a39

\lettrine[lines=3,lhang=0.33,loversize=0.25]{’E}{qontas}

mil’hsei genik’a gia to j’eatro, ton hjopoi’o, ton q’wro ’opou

pragmatopoie’itai mia par’astash, thn ’oyh...

Δὲ σταματήσαμε, ὅμως, ἐκεῖ. Καθὼς ἡ λογοτεχνικὴ παραγωγὴ στὸ χῶρο τοῦ
θεάτρου εἶναι πλουσιότατη τόσο στὴν ῾Ελλάδα ὅσο καὶ διεθνῶς, ἀποφασίστηκε
νὰ προστεθοῦν ἀποσπάσματα ἀπὸ θεατρικὰ ἔργα ἢ ρητὰ καταξιωμένων ἀνθρώπων
τοῦ θεάτρου πρὶν τὸν τίτλο κάθε κεφαλαίου καὶ ἐνότητας. Γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτὸ
ἐπιλέχθηκε τὸ πακέτο epigraph ποὺ προσφέρει ἀρκετὲς ἐπιλογὲς διαμόρφωσης
τοῦ κειμένου. Καθὼς θέλαμε τὰ ρητά μας νὰ ἐφανίζονται στὴν πάνω δεξιὰ πλευρὰ
τῆς σελίδας, νὰ ἔχουν πλάτος 25em καὶ τὸ μέγεθος τῆς γραμματοσειρᾶς νὰ εἶναι
κατά τι μικρότερο σὲ σχέση μὲ τὸ κυρίως κείμενο, δώσαμε τὶς ἀκόλουθες ἐντολὲς
στὸν πρόλογο τοῦ ἀρχείου:

\usepackage{epigraph}

\renewcommand{\epigraphflush}{flushright}

\setlength{\epigraphwidth}{25em}

\renewcommand{\epigraphsize}{\footnotesize}

᾿Εκτὸς αὐτοῦ, τὰ ρητὰ θὰ ἔπρεπε νὰ ἐμφανίζονται 30pt κάτω ἀπὸ τὴν κεφαλίδα
τῆς σελίδας καὶ νὰ ἔχουν μονὸ διάστιχο.4 ῎Ετσι, ἡ ἐντολὴ μὲ τὴν ὁποία εἰσάγονταν
καὶ τὸ ἀντίστοιχο ἀποτέλεσμα ποὺ παραγόταν εἶχαν ὡς ἐξῆς:

4 GiĂ tä skopä aÎtä qrhsimopoiăjhke tä pakèto setspace ĆfoÜ giĂ lìgouc Ćnagnwsimì-
thtac tĂ diĹstiqa toÜ kurÐwc keimènou łtan ánamisĹria. Kajřc, ímwc, Ź ântolŸ \epigraph
toÜ śc Łnw pakètou dàn âpitrèpei tŸn ĆllagŸ tÀn diastÐqwn, qrhsimopoiăjhke tä peribĹl-
lon epigraphs poÌ Ćnèqetai tètoiec parembĹseic kaÐ, âpipleìn, dÐnei tŸ dunatìthta nĂ eÊsĹgei
kaneÈc pĹnw Ćpä éna rhtĂ tautìqrona mà tŸn ântolŸ \qitem.
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KEF�ALAIO 6 Gnwr�smata tou dramatikoÔ keimènou
'Eqonta mil sei genik� gia to jèatro, ton hjopoiì, ton q¸ro ìpou pragmatopoie�tai mia par�stash,thn ìyh kai ti sqèsei ìlwn aut¸n me th zw  kai thn koinwn�a genikìtera, na per�soume t¸rase èna p�ra polÔ shmantikì stoiqe�o pou suqn� qrhsimopoie�tai gia na upodhl¸sei kai thn ènnoia{jèatro}, to dr�ma, to graptì s¸ma th par�stash.'Opw kai sthn per�ptwsh tou je�trou (me thn ènnoia th par�stash), ìpou anaferj kame se k�poiapr�gmata parmèna apì thn pragmatik  zw  kai pou onom�zoume {jeatrik�} (p.q. {stam�ta na pa�zeijèatro}   {�se tou jeatrinismoÔ} k.lp), ètsi kai ed¸ k�poia pr�gmata pou parathroÔme   zoÔme sthnkajhmerin  ma zw  ma anagk�zoun na ta onom�soume {dramatik�}. Gia par�deigma, diab�zoume sthnefhmer�da ìti {h kat�stash twn astègwn met� ton seismì e�nai dramatik }. Kat� th di�rkeia enìpodosfairikoÔ ag¸na akoÔme ton sqoliast  na lèei asjma�nonta, {dianÔoume to teleuta�o dramatikìpent�lepto} k.lp.S�goura, ìla aut� den apoteloÔn parade�gmata dr�mato, me thn kalliteqnik  tou ènnoia, ìpw kaito kajhmerinì ma paiqn�di   oi prospoi sei ma den apoteloÔn kalliteqnikì jèatro. 'Omw, up�rqounkai se autè ti sugkritikè topojet sei oi omoiìthte. Gia par�deigma, se ìla aut� pou onom�zoume{dramatik�} up�rqei sÔgkroush pros¸pwn, epijumi¸n kai katast�sewn pou diamorf¸noun mia morf istor�a/plok . H ìlh atmìsfaira se mia dramatik  kat�stash e�nai genik� sunaisjhmatik� fortismè-nh tìso gi� autoÔ pou thn parakoloujoÔn ìso kai gi� autoÔ pou th zoun. Auto� pou summetèqounkat� k�poion trìpo pa�zoun k�poiou rìlou kai ta gegonìta pou bi¸noun d�noun thn entÔpwsh kami�for� ìti apoteloÔn mèro enì senar�ou. Bèbaia, den prèpei na xeqnoÔme ìti kai ed¸ ìla aut� ta drama-tik� gegonìta pou ma aneb�zoun thn adrenal�nh sumba�noun sun jw xafnik� kai sqedìn opoud pote.OÔte prosqedi�zontai, oÔte dokim�zontai se k�poion eidikì q¸ro (ektì ki an apoteloÔn mèro k�poiouorganwmènou paiqnidioÔ, ìpou kai p�li den mporoÔme na gnwr�zoume ek twn protèrwn thn telik  èkba-sh). 'Ena seismì, l.q., den e�nai k�ti prosqediasmèno. Ma oÔte kai se èna ajlhtikì paiqn�di den e�naipromelethmèno ta teleuta�a pènte lept� na e�nai {dramatik�}.Gia tou perissìterou eidikoÔ o ìro {dr�ma} qrhsimopoie�tai gia na perigr�yei opoiod pote ke�menogr�fetai gia na g�nei par�stash. Kat� mia �llh ènnoia, dr�ma qarakthr�zetai èna jeatrikì èrgo to opo�okine�tai metaxÔ th kwmwd�a kai th tragwd�a, diathre� k�poia qarakthristik� kai apì ta dÔo e�dh kaièqei sobarì perieqìmeno, ìqi ìmw tragikì tìno. Tètoia dr�mata ja mporoÔsan na e�nai to istorikì, topatriwtikì, to astikì, to poimenikì, to yuqologikì, to hjografikì, to ergatikì (ja èqoume thn eukair�a39

\epigraphhead[30]{

\begin{epigraphs}\begin{singlespace}

\qitem{\textsf{To duskol’otero pr’agma pou mpore’i na k’anei ’enas

suggraf’eas me thn p’enna tou e’inai na gr’ayei ’ena jeatrik’o

’ergo.}}{\textsc{K’enej Tanan}\\ {’Agglos kritik’os je’atrou}}

\end{singlespace}\end{epigraphs}

}

Δυστυχῶς, ὡς γνωστόν, δὲ ζοῦμε σὲ ἕναν τέλειο κόσμο. ῎Ετσι, ὁ Peter Wil-
son, ποὺ δημιούργησε τὸ epigraph, δὲν πρόβλεψε ὅτι μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθεῖ
γιὰ τὴν εἰσαγωγὴ ρητῶν πρὶν ἀπὸ τοὺς τίτλους ἐνοτήτων. ῾Ως ἀποτέλεσμα, ἡ ἐντο-
λὴ \epigraph ἀλλὰ καὶ τὸ περιβάλλον epigraphs τοποθετοῦσαν τὸ ἀπαραίτητο
ρητὸ δύο σελίδες μετὰ τὸν τίτλο τῆς σχετικῆς ἐνότητας. Καθὼς ἡ προσφιλὴς προ-
αναφερθείσα TEXνικὴ τοὺ τσεκουρώματος δὲν εἶναι πάντοτε ἐφικτὴ ἢ ἀναγκαία,
τὴ φορὰ αὐτὴ ἀποφάσισα νὰ ἐπεκτείνω τὶς δυνατότητες τοῦ epigraph διὰ τῆς
πλαγίας ὁδοῦ: ἐπανακαθορίζοντας τὴ γραμματοσειρὰ ποὺ χρησιμοποιεῖται γιὰ τὴ
δημιουργία τῶν τίτλων ἐνοτήτων μὲ τὴν ἐντολὴ \partfont τοῦ πακέτου sectsty.

῾Η ἐντολὴ \partfont, ὅπως καὶ οἱ περισσότερες ἐντολὲς τοῦ πακέτου
sectsty, προσφέρει μία σημαντικὴ εὐκολία: ἐκτελεῖ ὅλες τὶς ἐντολὲς τὶς ὁποῖες
λαμβάνει ὡς ὁρίσματα πρὶν τυπωθεῖ ὁ τίτλος τῆς ἐνότητας ποὺ ἕπεται. Φυσικά,
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ὅπως φαίνεται καὶ ἀπὸ τὸ ὄνομά της, ὅταν ὁ Rowland McDonnell δημιουργοῦσε
τὴν ἐντολὴ αὐτὴ εἶχε στὸ μυαλό του τὴν ἀλλαγὴ τῶν χαρακτηριστικῶν τῆς γραμ-
ματοσειρᾶς τῶν τίτλων τῶν ἐνοτήτων, ὅμως τέτοιες λεπτομέρειες δὲν ἐπρόκειτο
νὰ μὲ ἐμποδίσουν ἀπὸ τὸ νὰ τὴ χρησιμοποιήσω πρὸς τὰ καλὰ καὶ συμφέροντα τῶν
ρητῶν ποὺ εἶχα μπροστά μου.

῎Εδωσα, λοιπόν, τὴν ἀκόλουθη ἐντολὴ γιὰ νὰ πάρω τὸ παρακείμενο ἀπογοη-
τευτικὸ ἀποτέλεσμα:

Den up�rqei kìsmo qwr� jèatro [. . . ℄ h koinwn�a ma e�naibouthgmènh sto dr�ma. Entouarnt Mpont'Agglo jeatrikì suggrafèa, 1996Enìthta AþDen up�rqei kìsmo qwr� jèatro [. . . ℄ h koinwn�a ma e�naibouthgmènh sto dr�ma. Entouarnt Mpont'Agglo jeatrikì suggrafèa, 1996GENIKA PERI JEATROU

\partfont{

\pagecolor{grey}

\begin{epigraphs}

\begin{singlespace}

\qitem{\textsf{Den up’arqei

k’osmos qwr’is j’eatro [\ldots]

h koinwn’ia mas e’inai

bouthgm’enh sto dr’ama.}}

{\textsc{’Entouarnt Mpont}\\

{’Agglos jeatrik’os

suggraf’eas, 1996}}

\end{singlespace}

\end{epigraphs}

\thispagestyle{empty}

}

\part{GENIKA PERI JEATROU}

῞Οπως φαίνεται στὸν κώδικα, ἐνῶ οἱ ἐντολὲς \pagecolor{grey} καὶ
\thispagestyle{empty} ἔκαναν τὴ δουλειά τους χρωματίζοντας τὴ σε-
λίδα γκρὶ καὶ κρατώντας κεφαλίδες καὶ ὑποσέλιδα κενὰ ἀντίστοιχα, γιὰ κάποιον
παράδοξο λόγο τὸ περιβάλλον epigraphs δημιούργησε δύο πανομοιότυπα
ρητά. Εὐτυχῶς, περαιτέρω ἔρευνα στὸ πακέτο epigraph ἀποκάλυψε ὅτι τὸ
πρόβλημα μποροῦσε νὰ ἐπιλυθεῖ μέσω τῶν παραμέτρων \beforeepigraphskip
καὶ \afterepigraphskip, οἱ ὁποὶες καθορίζουν τὸν κενὸ χῶρο ποὺ τὸ TEX
εἰσάγει καθέτως πρὶν καὶ μετὰ τὰ ρητά. ῎Ετσι, δοκιμάζοντας διάφορες τιμὲς
κατάφερα νὰ πετάξω τὸ ἕνα ἀπὸ τὰ δίδυμα ἔξω ἀπὸ τὴ σελίδα καὶ να λάβω τὸ
ἀκόλουθο ἀποτέλεσμα.5

5 FusikĹ, jĂ prèpei nĂ ÍpĹrqei kĹpoioc piä eÎkoloc kaÈ sÔntomoc drìmoc giĂ nĂ âpitÔqoume
tä Òdio Ćpotèlesma ĆllĂ Ćffl ánäc oÉ periorismènec mou gnÿseic perÈ tä TEX kaÈ Ćffl átèrou Ź
paidiìjen sunăjeiĹ mou nĂ dÐnw dÔskolec lÔseic sà eÖkola problămata mà ådăghse stŸn ålì-
yuqh ĆpodoqŸ toÜ Ćxiÿmatoc poÌ âfĹrmosa kaÈ stŸ sugkekrimènh perÐptwsh: mŸn tä ĆggÐzeic
âffl íson douleÔei.
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Den up�rqei kìsmo qwr� jèatro [. . . ℄ h koinwn�a ma e�naibouthgmènh sto dr�ma. Entouarnt Mpont'Agglo jeatrikì suggrafèa, 1996

Enìthta Aþ

Den up�rqei kìsmo qwr� jèatro [. . . ℄ h koinwn�a ma e�naibouthgmènh sto dr�ma. Entouarnt Mpont'Agglo jeatrikì suggrafèa, 1996

GENIKA PERI JEATROU

\partfont{

\pagecolor{grey}

\addtolength{\beforeepigraphskip}{-9cm}

\addtolength{\afterepigraphskip}{7.4cm}

\begin{epigraphs}

\begin{singlespace}

\qitem{\textsf{Den up’arqei

k’osmos qwr’is j’eatro [\ldots]

h koinwn’ia mas e’inai

bouthgm’enh sto dr’ama.}}

{\textsc{’Entouarnt Mpont}\\

{’Agglos jeatrik’os

suggraf’eas, 1996}}

\end{singlespace}

\end{epigraphs}

\thispagestyle{empty}

}

\part{GENIKA PERI JEATROU}

4. >Enswmatÿnontac fwtografÐec

Τὸ δυσκολότερο μέρος τῆς δουλειᾶς ἔμελλε νὰ ἀκολουθήσει. ῾Η ἐνσωμάτωση
τῶν φωτογραφιῶν ἀποδείχθηκε ἰδιαίτερα ἐπίπονη. ῾Ο λόγος, βεβαίως, δὲν ἦταν κά-
ποια ἀδυναμία τοῦ TEX, τοῦ LATEX ἢ τῶν πακέτων ποὺ χρησιμοποιήθηκαν. Αὐτὰ
τὰ τελευταῖα ἰδίως ἔκαναν ἀρκετὰ καλὰ τὴ δουλειά τους, εἰδικὰ ὅταν οἱ ὁδηγίες
ποὺ δίνονταν ἦταν ἀκριβεῖς καὶ δίχως τυπογραφικὰ λάθη. Τὸ πρόβλημα ἐνέκειτο
στὸ γεγονὸς πὼς ὁ ὄγκος τῶν φωτογραφιῶν ἦταν κάποιες φορὲς δυσανάλογα
μεγάλος σὲ σύγκριση μὲ τὸ μεγεθὸς τοῦ κεφαλαίου μέσα στὸ ὁποῖο ἔπρεπε νὰ το-
ποθετηθοῦν. ῾Ως συνέπεια, τὸ TEX, προσπαθώντας νὰ ἀποσυμφορίσει τὶς σελίδες,
μετέφερε αὐτοβούλως κάποιες ἀπὸ τὶς φωτογραφίες στὸ τέλος τῶν κεφαλαίων
αὐτῶν.

Χρειάστηκε, λοιπόν, ἰδιαίτερη προσοχὴ σὲ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις προκειμένου
νὰ δέσουν οἱ φωτογραφίες μὲ τὶς ἀντίστοιχες παραγράφους στὶς ὁποῖες ἀναφέρον-
ταν. Στὶς περισσότερες τῶν περιπτώσεων αὐτὸ ἐπιτεύχθηκε εἴτε σμικρύνοντας ἢ
μεγεθύνοντας κάποιες ἀπὸ τὶς φωτογραφίες εἴτε μεταφέροντάς τες λίγο πρὶν ἢ
λίγο μετὰ τὴν παράγραφο στὴν ὁποία ἀναφέρονταν. Δυστυχῶς, ὅταν πρέπει νὰ
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τακτοποιήσεις δέκα φωτογραφίες μέσα σὲ ἕνα τρισέλιδο κεφάλαιο, πρέπει νὰ εἶσαι
προετοιμασμένος νὰ κάνεις ὁρισμένες παραχωρήσεις.

4.1. EÊsĹgontac ålosèlidec fwtografÐec

Οἱ ὁλοσέλιδες φωτογραφίες εἰσάγονται σχετικὰ εὔκολα μὲ τὸ πακέτο
graphicx. Τὸ μόνο ποὺ πρέπει ἐξ ἀρχῆς νὰ προσέξει κανεὶς εἶναι τὸ ποσοστὸ
τῆς σελίδας ποὺ χρειάζεται νὰ καλύψει ἡ φωτογραφία. Στὴ συγκεκριμένη περί-
πτωση, καθὼς θέλαμε νὰ φαίνεται ἡ κεφαλίδα κάθε σελίδας, ἀποφασίστηκε τὸ
ποσοστὸ αὐτὸ νὰ καθοριστεῖ στὸ 85%. ῎Ετσι, δίνοντας τὶς κάτωθι ἐντολὲς λάβαμε
τὸ ἀκόλουθο ἀποτέλεσμα:

73

Fwt. 1: O Diìnuso se ier  mèjh kai èkstash. Par�si, Ejnik  biblioj kh.

\begin{figure}[h]

\begin{center}

\pagecolor{white}

\includegraphics

[scale=0.85]{ps/124.ps}

\caption{\footnotesize

O Di’onusos se ier’h

m’ejh kai ’ekstash.

Par’isi, Ejnik’h

biblioj’hkh.}

\end{center}

\end{figure}

Φυσικὰ συνδυάζοντας τὶς δυνατότητες ποὺ προσφέρει τὸ πακέτο graphicx

μὲ τὶς ἐπιλογὲς τοῦ περιβάλλοντος figure μπορεῖ κανεὶς νὰ εἰσάγει φωτογραφίες
στὴν ἐπάνω ἢ στὴν κάτω πλευρὰ τῆς σελίδας, ἀφήνοντας τὸ κείμενο νὰ ρέει στὸν
ἐλεύθερο χῶρο, ὅπως παρακάτω:
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28 EISAGWGH STO JEATRO

Fwt. 3.5: To eswterikì th 'Opera tou germanikoÔ Mp�uro�t. Prosèxte th qlid  kai thn {austhr } di�taxh tou q¸rou.A shmeiwje� ed¸ ìti poll� upa�jria jèatra tìso tou dutikoÔ ìso kai tou anatolikoÔ kìsmou èqounthn t�sh na anameignÔoun th metwpik  kai thn periballontik  skhnik  gewgraf�a, dhmiourg¸nta miapolumetwpik  skhn , h opo�a enswmat¸nei pollè forè fusik� gegonìta se shme�o pou o jeat  nani¸jei perikuklwmèno apì ton skhnikì kìsmo.ERWTHSEIS1. Poia e�dh skhn¸n gnwr�zete?2. P¸ mpore� na ephre�sei ton trìpo pou blèpoume mia par�stash h kataskeu  enì je�trou?3. Poia skhn  protim�te kai giat�?

Fwt. 3.6: 'Ena polÔ qarakthristikì de�gma kuklik  skhn  (arèna).

\begin{figure}[!t]

\begin{center}

\includegraphics

[scale=0.45]{ps/145.ps}

\caption{...}

\end{center}

\end{figure}

\begin{figure}[!b]

\begin{center}

\includegraphics

[scale=0.45]{ps/144.ps}

\caption{...}

\end{center}

\end{figure}

4.2. >Afănontac tä keÐmeno nĂ rèei

Οἱ εἰκόνες ὅμως ποὺ ἀνακαλεῖ ἡ μνήμη μου ὅποτε θυμάμαι τὰ σχολικὰ ἐγ-
χειρίδια ποὺ χρησιμοποιοῦσα στὰ ἐφηβικά μου χρόνια εἶναι ἐκεῖνες οἱ πανέμορφες
σειρὲς ἀπὸ φωτογραφίες ποὺ μποροῦσε κανεὶς νὰ δεῖ στὰ βιβλία ἱστορίας τοῦ γυ-
μνασίου καὶ τοῦ λυκείου. Θυμᾶμαι πὼς κάλυπταν τὴ μία πλευρὰ τῆς σελίδας, σὰ
μικρογραφίες, ἀφήνοντας τὴν ὑπόλοιπη σελίδα ἐλεύθερη γιὰ τὸ κείμενο. Δίπλα σὲ
κάθε παράγραφο κλειδωνόταν, γιὰ νὰ χρησιμοποιήσω μιὰ ἔκφραση τοῦ συρμοῦ, ἡ
ἀντίστοιχη φωτογραφία. Θέλοντας νὰ μιμηθῶ αὐτὴ τὴν τεχνικὴ, χρησιμοποίησα
τὸ πακέτο wrapfig, ποὺ ἐπιτρέπει τὴν εἰσαγωγὴ φωτογραφιῶν ἢ πινάκων στὸ
ἀριστερὸ ἢ στὸ δεξιὸ μέρος τῆς σελίδας. ῾Η ἐπιλογὴ δεξιὰ-ἀριστερὰ δίνεται ὡς
ὑποχρεωτικὸ ὅρισμα κάθε φορὰ ποὺ εἰσάγεται μία φωτογραφία. Τὸ δεύτερο ὑπο-
χρεωτικὸ ὅρισμα εἶναι τὸ πλάτος ποῦ θέλουμε νὰ καλύψει ἡ φωτογραφία μας μαζί
μὲ τὴ λεζάντα, ποὺ συνήθως τὴ συνοδεύει. ῍Αν καὶ τὸ wrapfig ὑπολογίζει αὐ-
τόματα πόσες σειρὲς καταλαμβάνει κάθε φωτογραφία μὲ τὴ λεζάντα της, κάποιες
φορὲς ἴσως χρειαστεῖ νὰ τὸ βοηθήσουμε δίνοντάς του τὸν ἀριθμὸ σειρῶν ποὺ
πρέπει νὰ μικρύνει χρησιμοποιώντας ἕνα ἀπὸ τὰ κατ’ ἐπιλογὴν ὁρίσματα. ᾿Επίσης,
καλὸ εἶναι οἱ φωτογραφίες ποὺ εἰσάγονται μὲ τὸ wrapfig νὰ τοποθετοῦνται στὴν
ἀρχὴ ἢ στὸ τέλος παραγράφων γιὰ νὰ ἔχουμε καλύτερα ἀποτελέσματα. ῎Ετσι, οἱ
ἀκόλουθες ἐντολὲς μᾶς ἔδωσαν τὸ παρακείμενο ἀποτέλεσμα:
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Apì ton romantismì sto astikì dr�ma: 19o ai¸na 149Romantismì

Fwt. 7.2: O Gka�te. Portrèto touGkèorgk 'Osbalnt, 1799.

Fwt. 7.3: O Gka�te w Orèsth kai hKorìna Srìenter w Ifigèneia sto èr-go tou Gka�te Ifigèneia en TaÔroi.P�naka tou Tz. M. Kr�ou to 1779.

Fwt. 7.4: O S�ler. Portrèto tou 'An-ton Gkraf.

Se ant�jesh me ton neoklasikismì, tou opo�ou oi basikè arqè, ìpwe�pame, strèfontan gÔrw apì mia orjologistik  prosèggish th zw kai th logoteqn�a, o romantismì emfan�zetai san mia k�nhsh dÔ-spisth sth dÔnamh th logik , w prwtarqikì mèso ep�teuxh twnuyhlìterwn stìqwn tou anjr¸pou. Par�llhla, d�nei idia�terh barÔ-thta sta sunaisj mata kai ta fusik� ènstikta tou anjr¸pou, kaj¸pisteÔei ìti aut� ja ton odhgoÔsan se swstè pr�xei kai apof�sei.Aut  h basik  arq  tou romantismoÔ e�nai sten� sundedemènh me thgenikìterh �poyh pou e�qan oi romantiko� filìsofoi gia thn ènnoia thfÔsh. Oi romantiko� qrhsimopoioÔn ton ìro {fÔsh} se antipar�jeshme ènnoie ìpw {logik }, {ekpa�deush}, {politismì}, kai {koinwn�a}.SÔmfwna me th jewr�a tou romantismoÔ, o �njrwpo ja mporèsei naanakalÔyei thn kal  kai hjik  pleur� tou eautoÔ tou kai na fèrei sthnepif�neia ta èmfuta eugen  tou aisj mata mìno mèsa apì thn epaf tou me th fÔsh kai tou nìmou th. Autì �sw na apotele� kai miaex ghsh giat� oi prwtìgone koinwn�e kai genik� oi koinwn�e eke�netwn anjr¸pwn pou zoÔsan kont� sth fÔsh, makri� apì ti pag�detou sÔgqronou biomhqanikoÔ politismoÔ, ja jewrhjoÔn oi pio idanikè,apì thn �poyh ìti pare�qan aplìqera ston �njrwpo th dunatìthta naakolouj sei ti prostagè th sune�dhs  tou qwr� politikoÔ kaioikonomikoÔ periorismoÔ.Ant�jeta me tou neoklasikistè, oi romantiko� apofeÔgoun ton au-sthrì diaqwrismì an�mesa sthn tragwd�a kai thn kwmwd�a kai apor-r�ptoun ti enìthte tou qrìnou kai tou tìpou. En¸ gia tou neokla-sikistè h kÔria phg  èmpneush  tan to arqa�o ellhnikì kai rwmaðkìdr�ma, gia tou romantikoÔ ta èrga tou Sa�xphr apoteloÔn to ida-nikì montèlo dramatik  graf . Se genikè grammè, ta èrga touperistrèfontai gÔrw apì mesaiwnikè istor�e, jrÔlou, kai genna�-ou  rwe pou epanastatoÔn en�ntia sthn katap�esh twn koinwnik¸njesm¸n kai kanìnwn.O shmantikìtero suggrafèa th periìdou aut  e�nai o germa-nì Giìqan Bìlgkangk fon Gka�te (1749�1832), me shmantikìtero èr-go tou ton F�oust, èna kosmologikì dr�ma se dÔo mèrh, to opo�okajreft�zei th genikìterh t�sh kai teqnotrop�a tou romantismoÔ. OGka�te �rqise na gr�fei to pr¸to mèro sth dekaet�a tou 1780 kai toolokl rwse to 1808. To deÔtero mèro to tele�wse polÔ argìtera, to1831, akrib¸ èna qrìno prin to j�natì tou. Ep�sh ax�zei na poÔmeìti se poll� dramatik� tou èrga o Gka�te strèfetai sta èrga tou ar-qa�ou ellhnikoÔ dr�mato, apì ìpou kai antle� idèe. Endeiktikìteropar�deigma apotele� H Ifigèneia en TaÔroi (1787).To pneÔma tou romantismoÔ e�nai èkdhlo kai sta èrga enì �llou meg�lou germanoÔ suggrafèa, touFr�ntriq fon S�ller (1759�1805), ìpw oi Lhstè (1782) kai o Goulièlmo Tèllo (1804).

\begin{wrapfigure}{R}{5cm}

\begin{center}

\includegraphics

[scale=0.2]{ps/96.ps}

\caption{...}

\includegraphics

[scale=0.2]{ps/97.ps}

\caption{...}

\includegraphics

[scale=0.2]{ps/98.ps}

\caption{...}

\end{center}

\end{wrapfigure}

᾿Επίσης, ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὴν ἀκόλουθη εἰκόνα, τὸ wrapfig δὲν ἔχει κανένα
πρόβλημα συνεργασίας μὲ τὸ πακέτο graphicx.

14 EISAGWGH STO JEATRO

Fwt. 1.2: Paradosiakè m�ske apì to paradosiakì giapwnèziko jèatro No.foroÔsan eidik� roÔqa   m�ske. Autì pou mporoÔme na poÔme san mia pr¸th ex ghsh tou fainomènoue�nai ìti to mimhtikì ènstikto twn anjr¸pwn, anex�rthta apì th ful  kai ton q¸ro, tou odhgoÔse sthnuiojèthsh enì proswpe�ou pou den ja  tan eÔkola anagnwr�simo apì thn koinìthta, afoÔ ja  tan {k�ti�llo}, diaforetikì apì ton kajhmerinì tou rìlo (to prìswpo). 'Htan, dhlad , mia pr¸th prosp�jeiajeatropo�hsh th zw  pou stìqeue, ektì ìlwn twn �llwn pou proanafèrame, kai sto xanazwnt�nemath par�dosh kai sth sunt rhsh th istor�a, twn mÔjwn kai twn pisteÔw th ful .

Fwt. 1.3: Prwtìgonh m�ska Eskim¸wn thAl�ska pou qrhsimopoioÔsan gia ti tele-tourg�e tou.

Bèbaia, polÔ swst� ja dierwthje�te: kai ti sqèsh mpore�na èqoun ìla aut� ta prwtìgona jrhskeutik�, kat� kÔrio lìgo,dr¸mena me ton politismèno �njrwpo pou gnwr�zei ed¸ kai pol-l� qrìnia apì poÔ proèrqetai h broq , h bront    o keraunì?Ki ìmw, èqoun sqèsh, giat� mpore� na �llaxe o trìpo, o tìpokai o lìgo jeatropo�hsh th zw , dhlad  to t�, to p¸, topoÔ kai to giat� mimoÔmaste   anaparist�noume k�ti, den q�jh-ke, ìmw, h baji� an�gkh tou anjr¸pou na ekfr�zetai mèsa apìdi�fore teletè pou �llote èqoun na k�noun me k�ti egkìsmio,thn kajhmerinìtht� tou, kai �llote me k�ti pio afhrhmèno, jrh-skeutikì   �llh morf . 'Opw oi prwtìgonoi foroÔsan eidikìrouqismì (sun jw apì dèrma z¸ou) kai m�ske gia ti an�gketwn drwmènwn tou kai gia na euqarist soun tou jeoÔ tou,ètsi ki eme� s mera k�noume me ton dikì ma trìpo kai gia toudikoÔ ma lìgou k�ti an�logo. Gia par�deigma, summetèqou-me se parel�sei me aform  k�poia ejnik  giort , pou èqounomoiìmorfh k�nhsh kai omoiìmorfe stolè kai sunodeÔontaiapì mousik . Summetèqoume sto must rio enì g�mou   mia b�ftish akolouj¸nta mia sugkekrimènhdiadikas�a. To �dio k�noume kai sto must rio th Je�a Koinwn�a, ìpou o ierèa g�netai o prwtagwnist tou ekklhsiastikoÔ dr�mato, èna drwn prìswpo pou br�sketai an�mesa ston �njrwpo kai ton Jeì, ìpwkat� analog�a e�nai o hjopoiì se pollè klasikè paradìsei tou asiatikoÔ je�trou. M pw mia morf teletourgik  drasthriìthta den e�nai h enjrìnish   oi g�moi enì basili� th epoq  ma? Akìmh kiautè oi mazorète pou diasked�zoun to f�lajlo koinì enì kalajosfairikoÔ ag¸na me ta qoreutik� tou
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Πάντως, ἂν καὶ τὸ πακέτο wrapfig προσφέρει ἀρκετὲς εὐκολίες καὶ σχετι-
κὰ καλὰ ἀποτελέσματα, πρέπει νὰ σημειωθεῖ πὼς παρουσιάζει καὶ κάποια μειο-
νεκτήματα ποὺ περιορίζουν τὸ χρήστη. Γιὰ παράδειγμα, δὲν μπορεῖ νὰ συνέρ-
γαστει σωστὰ μὲ τὸ πακέτο lettrine καὶ ἔτσι ἀποφεύχθηκε ἡ χρήση πλευρι-
κῶν εἰκόνων στὴν ἀρχὴ τῶν κεφαλαίων. Τὸ ἴδιο πρόβλημα ἀντιμετωπίσαμε καὶ
ὅταν χρειάστηκε νὰ χρησιμοποιήσουμε πλευρικὲς εἰκόνες μέσα στὰ περιβάλλοντα
enumerate, itemize κλπ. Τέλος, ἐπειδὴ ἀκριβῶς τὸ περιβάλλον wrapfigure συν-
δέει ἄρρηκτα τὶς φωτογραφίες μὲ τὶς παραγράφους δίπλα στὶς ὁποῖες τοποθετεῖται,
πρέπει νὰ δίνεται ἰδιαίτερη προσοχὴ ὅποτε γίνεται κάποια ἀλλαγὴ στὸ κεφάλαιο
ὅπου ἔχουμε εἰσάγει πλευρικὲς εἰκόνες. Καθὼς ἀκολουθοῦν τὶς παραγράφους,
μπορεῖ νὰ βρεθοῦν ἐκτὸς σελίδας ἢ νὰ καλύψουν μέρος τοῦ περιθωρίου. Γιὰ τὸν
λόγο αὐτὸν, πολλὰ προβλήματα μποροῦν νὰ ἀποφευχθοῦν, ἂν ἀπλῶς εἰσάγουμε
τὶς φωτογραφίες μας ἀφοὺ ἔχουμε τελειώσει μὲ τὴν ἐπεξεργασία τοῦ κειμένου.

5. SumperasmatikĂ

῾Η ἐπεξεργασία ἑνὸς τόσο ἐκτενοὺς καὶ πολυσέλιδου βιβλίου (388 σελίδες!)
ἀποτελοῦσε πραγματικὰ μιὰ πρόκληση γιὰ ἕναν ἀρχάριο χρήστη τοῦ LATEX ὅπως
ὁ γράφων. Παρ’ ὅλ’ αὐτὰ τὰ διάφορα βοηθητικὰ πακέτα ποὺ εἶναι διαθέσιμα δωρε-
ὰν στὸ διαδίκτυο καὶ ἡ πληθώρα βιβλίων ποὺ ἔχουν ἐκδοθεῖ σχετικὰ μὲ τὸ TEX
καὶ τὸ LATEX ἔκανε ὅλη αὐτὴ τὴν κοπιαστικὴ ἐργασία νὰ μοιάζει περισσότερο μὲ
περιπέτεια παρὰ μὲ ἀνιαρὴ ἀπασχόληση. Τελικά, ὅπως ἀποδεικνύεται σὲ κάθε πα-
ρόμοια περίπτωση, ἡ ἔρευνα καὶ ἡ πρακτικὴ ἐμπειρία κάνουν κάθε βῆμα νὰ φαίνεται
εὐκολότερο καὶ κάθε σελίδα νὰ μοιάζει ὡς ἕνα ἀκόμη ἐμπόδιο ποὺ ξεπερνιέται στὸ
δρόμο πρὸς τὴν κατάκτηση τοῦ ἐπίζηλου τίτλου τοῦ TEXνίτη.6

6 Knuth, Donald E. The TEXbook, volume A of Computers and Typesetting. Reading, MA:
Addison-Wesley, sel. 1.
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Extended Abstract
This article gives an outline of the Greek typographic tradition.

It is written on the occasion of the exhibition titled “500 Hundred
Years of Printing Tradition in Modern Greek History”, organised
in Athens by the Hellenic Parliament during February - May 2000.
The subject - matter of the exhibition is printed material issued in
Greek and by Greeks, and follows modern Greek history from the
age of Gutenberg. Greek typography in this sense is examined in
its evolution through the ages, starting from as early as 1466, when
Greeks in Venice published the first dated book in Greek. Natu-
rally, the contents of books at those times were mostly religious
texts, while secular topics varied from Ancient Greek authors and
dictionaries for the Renaissance scholars to history pamphlets and
popular storybooks for the laymen. Throughout the 16th century
Venice became a publishing center by both Greeks and Italians,
while books sheltered the flourishing Cretan literature, often deco-
rated with imposing woodcuts. The use of printing in nurturing the
morale of enslaved Greeks had been well understood by the Greek
Orthodox Church by the early 17th century, so several printing-
houses came into existence in various places around the Balkans
under the auspices of the Patriarchate of Constantinople. They all
struggled to provide the shattered Greek soul and spirit with the re-
freshing spring water of their ancestors. Purely educational as well
as evident revolutionary purposes against the Turks made Greek
typesetters and publishers all over Europe co-ordinate their efforts
in order to prepare the Greek War for Independence. In the decades
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following the European Enlightenment and the French Revolution,
it was no wonder that the 18th century saw a publishing outbreak
in Greek printing along the lines of preparing the Greeks to revolt
against tyranny and bondage. As soon as the Greek Revolution of
1821 made it possible for typographers to set up their print shops
in the liberated Modern Greek State, books and public documents,
newspapers and reports became available to the public. Greeks has-
tening to their motherland from Europe brought with them valuable
know-how and the equipment that was necessary to start the new
era of Greek printing. From that time on, printers and publishers
played the same role as that played by the Press and books in most
of the European countries during the 19th century. The Greek Press
monitored social change, while state-of-the-art techniques were im-
ported without delay. By the turn of the century, Greeks in Greece
and abroad were issuing a wide range of newspapers and periodicals
of all kinds. In 1915 newspapers in Athens had a total daily circula-
tion of 150,000 copies. Their major concerns were national politics,
parliamentary and constitutional affairs, political rights and satire.
Local dictatorships and the World Wars that brought censorship
occasionally interrupted the golden century of the Greek Press. In
keeping pace with the literary and scientific developments of their
counterparts around Europe, Greek men and women of the arts and
letters gave rise to contemporary Greek printing activity; two poets
were the main representatives of modern Greek literature, Nobel-
prize winners Giorgos Seferis (1963) and Odysseas Elytis (1979).
Finally, as regards printing technology, it only plays a side role in
the exhibition, since it is presented as much as it is necessary to
elucidate more general developments. However, visitors can rest as-
sured that they will get a very good grasp of Greek printing and of
certain aspects of modern Greek history.

Time is a good story-teller,

Ιρλανδέζικη παροιμία

Στα 500 χρόνια που μεσολάβησαν από την τυπική πρώτη εμφάνιση της ελληνι-
κής τυπογραφίας, δεν ήταν λίγες οι ιστορικές φάσεις κατά τις οποίες οι τυπογράφοι
κλήθηκαν να ανταποκριθούν σε συγκεκριμένες αναγκαιότητες του νεοελληνικού
γίγνεσθαι. Στην έκθεση της Βουλής των Ελλήνων με θέμα «500 Χρόνια ΄Εντυπης
Παράδοσης του Νέου Ελληνισμού», δεν επισκέπτεται κανείς τίποτε άλλο από μία
επιμέρους ενότητα του ελληνικού πολιτισμού. ΄Οχι μόνο διότι το αντικείμενό της
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εντάσσεται χρονικά μέσα σ΄ αυτόν, αλλά κυρίως διότι προέρχεται από αυτόν ως
προς το περιεχόμενό της.

Με την έκθεση αυτή και τη διαχρονική μαρτυρία της, γίνεται ολοφάνερο ότι
η ελληνική παράδοση του εντύπου δεν προβάλλει μόνο τα έργα και τις ημέρες
στοιχειοθετών και τυπογράφων, αλλά και το σύνολο των πνευματικών ανθρώπων
που πάσχισαν σε καιρούς χαλεπούς, αλλά και ευτυχέστερους, για να μη χαθεί
αλλά και να αναδειχθεί η μακραίωνη πολιτιστική παράδοση και οι δημιουργικές
τους ικανότητες, σε ένα συνεχή διάλογο με τις πολιτισμικές κατακτήσεις των
άλλων λαών.

Είναι αδύνατο να εκτιμηθεί η σημασία των εκθεμάτων αν εξεταστούν από τη
σκοπιά του τυπογράφου και μόνο, χωρίς να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στις ιστο-
ρικές παραμέτρους που προκάλεσαν τη γένεσή τους. Από αυτήν την άποψη, η εν
λόγῳ έκθεση —πιστεύουμε— απευθύνεται σαφέστατα σε όσους έχουν ενδιαφέρον
για την τυπογραφία, αλλά διαθέτουν και στοιχειώδεις γνώσεις ελληνικής ιστορίας.
Ο σκοπός, λοιπόν, του κειμένου αυτού δεν είναι απλώς να πληροφορήσει για το
περιεχόμενο της έκθεσης, αλλά να αξιοποιήσει την εκδήλωση αυτή ως ευκαιρία
για μία σύντομη παρουσίαση και σχολιασμό της ιστορικής εξέλιξης της ελληνι-
κής τυπογραφίας —και πολιτισμού. Θα παρακολουθήσουμε τους 10 σταθμούς,
τόσο από πλευράς ιστορικής ανέλιξης όσο και από τη βαρύτητα που είχε το κάθε
γεγονός στο νεοελληνικό προσκήνιο.

Σταθμός εκκίνησης: ο 15ος αιώνας και η ελληνική φρουρά στο
άρμα του Γουτεμβέργιου Η επινόηση της τυπογραφίας με κινητά μεταλ-
λικά στοιχεία είναι η απαρχή. Σαράντα τέσσερα μόλις χρόνια μετά την κοσμοϊστο-
ρική εφεύρεση, ελληνικό τυπογραφικό εργαστήριο εξέδωσε ελληνικό βιβλίο. ΄Ηδη
από το 1470, Ιταλοί και Γερμανοί τυπογράφοι αρχίζουν να εκδίδουν ελληνικά βι-
βλία με κείμενα αρχαίων συγγραφέων, βιβλία γραμματικής της αρχαίας γλώσσας
και εκκλησιαστικά βιβλία. Στη Βενετία, γύρω στο 1500, ιδρύθηκαν και τα πρώτα
ελληνικά τυπογραφεία. Βρισκόμαστε στην εποχή μετά από την άλωση της Κων-
σταντινούπολης από τους Τούρκους και τη φυγή πολλών βυζαντινών λογίων στη
Δύση, κυρίως σε ιταλικές πόλεις. Οι ΄Ελληνες άρχισαν να εξασκούν την ελληνι-
κή τυπογραφία το 1476, τότε που ο Κρητικός Δημήτριος Δαμιλάς τύπωσε στο
Μιλάνο, σε συνεργασία με τον Ιταλό Dionigi Paravicino, το πρώτο ελληνικό και
χρονολογημένο βιβλίο: την Επιτομή των οκτώ του λόγου μερών του Κωνσταντί-
νου Λάσκαρη. ΄Ετσι, το βιβλίο αυτό σηματοδοτεί τις απαρχές της εξάσκησης της
ελληνικής τυπογραφίας από ΄Ελληνες. Ωστόσο, τα δύο πρώτα ελληνικής ιδιοκτη-
σίας τυπογραφεία συγκροτήθηκαν και λειτούργησαν στη Βενετία, το 1486 και το
1499. Το πρώτο από αυτά ιδρύθηκε από δύο Κρητικούς κληρικούς, τον Αλέξαν-
δρο από το Χάνδακα και το Λαόνικο. Εξέδωσαν το Ψαλτήριο, ένα από τα πιο
γοητευτικά ελληνικά έντυπα που τύπωσε ο φιλέλληνας τυπογράφος ΄Αλδος Μα-
νούτιος ως το 1500, και τη Βατραχομυομαχία. Το δεύτερο ελληνικό τυπογραφείο
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Σχῆμα 1: Δείγμα ερυθρού πρωτογράμματος από τοΜέγα Ετυμολογικόν, Βενετία,
1499.

συγκροτήθηκε και πάλι από δύο Κρητικούς, το Νικόλαο Βλαστό και το Ζαχα-
ρία Καλλιέργη. Από τα πιεστήριά του τυπώθηκαν και κυκλοφορήθηκαν τέσσερις
εκδόσεις ιδιαίτερης καλαισθησίας, με πρώτο το Μέγα Ετυμολογικόν. Πρόκειται
για το σπουδαιότερο έργο της ελληνικής τυπογραφικής τέχνης της εποχής και
αντιπροσωπευτικό δείγμα της αρχετυπίας, γενικότερα, κυρίως εξαιτίας της πλού-
σιας διακόσμησης —πρωτογράμματα (βλέπε εικόνα 1) και επίτιτλα σε κάθε σελίδα
του κειμένου-, της εκτεταμένης ερυθροτυπίας και της περίτεχνης οικογένειας των
τυπογραφικών στοιχείων με συμπλέγματα (βλέπε Εικόνα 2). Παράλληλα με τα
μεγάλα βιβλία για τους αναγεννησιακούς λόγιους της Δύσης, άρχισαν να κυκλο-
φορούν και μικρά, σχετικά φτηνά βιβλία, προσιτά στον πολύ κόσμο του ελλαδικού
χώρου, που περιείχαν το Αλφάβητον, το Πάτερ Ημών, κ.ά.

Δεύτερος σταθμός: 16ος αιώνας, το τυπογραφικό κλέος της
Βενετίας Περνάμε πλέον στην εδραίωση της παραγωγής και της αγοράς του
ελληνικού βιβλίου στο διάσπαρτο ελληνισμό της Δύσης και της Ανατολής. Βρι-
σκόμαστε στο 16ο αιώνα και σε μία μεγάλη φυσιογνωμία της εποχής, τον έμπορο
από την Πάτρα Ανδρέα Κουνάδη, αυτόν που διαμόρφωσε τις κατάλληλες προϋπο-
θέσεις ώστε σε όλη τη διάρκεια του 16ου, 17ου και 18ου αιώνα, στη Βενετία,
ελληνικοί και ιταλικοί εκδοτικοί οίκοι και πλανόδιοι τυπογράφοι να προσανατο-
λίσουν τα ενδιαφέροντά τους στην έκδοση ελληνικών βιβλίων για να καλύψουν
τόσο τις πνευματικές αναζητήσεις και την καλλιέργεια της παιδείας του διάσπαρ-
του ελληνισμού, όσο και τις λειτουργικές ανάγκες των ορθοδόξων. Μάλιστα,
΄Ελληνες φιλόλογοι και διορθωτές, αλλά και επιχειρηματίες, θα πλαισιώσουν τα
τυπογραφεία αυτά, άλλοτε συνεταιριζόμενοι με Ιταλούς τυπογράφους και άλλοτε
εμφανιζόμενοι ως εκδότες με συγκεκριμένο πρόγραμμα. Σημαντικό ρόλο, αλλά
και γοητευτικό, στη θεματική του ελληνικού βιβλίου έπαιξε η κρητική λογοτε-
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Σχῆμα 2: Το Μέγα Ετυμολογικόν, Βενετία, Ζαχαρίας Καλλιέργης και Νικόλαος
Βλαστός, 1499. ΄Ενα λεξικό, το πρώτο σημαντικό έντυπο ελληνικό βιβλίο που
τυπώθηκε σε ελληνικό τυπογραφείο.



42 Βασίλειος Τσάγκαλος

Σχῆμα 3: Αίθουσα σχολείου με δασκάλους και μαθητές. Ξυλογραφία του τυπο-
γραφείου του Νικολάου Γλυκή, Βενετία, 1683.

χνία, στιχουργήματα της οποίας πρωτοεμφανίστηκαν έντυπα ήδη από το 1509 και
πιο συστηματικά από το 1523 και εξής. Ακολουθεί ο Νικόλαος Σοφιανός από την
Κέρκυρα, ο Νικόλαος Γλυκής, ο Νικόλαος Σάρος και ο Δημήτριος Θεοδοσίου
από την ΄Ηπειρο, που ίδρυσαν σημαντικά τυπογραφεία στη Βενετία, το μεγαλύ-
τερο πλέον κέντρο έκδοσης ελληνικών βιβλίων. ΄Ολοι αυτοί επιδίωκαν —μεταξύ
άλλων— τη μόρφωση των υπόδουλων Ελλήνων. Κυκλοφόρησαν βιβλία εκκλησια-
στικά, ιστορικά, παιδαγωγικά, βιβλία με κείμενα αρχαίων συγγραφέων μεταφρα-
σμένα στα νέα ελληνικά, καθώς και μικρά φτηνά βιβλία, όπως τον Ερωτόκριτο του
Βιτσένζτου Κορνάρου, την Ερωφίλη του Γεωργίου Χορτάτζη, τους Μύθους του
Αισώπου και τη Φυλλάδα του Μεγαλέξανδρου. Πολλοί άνθρωποι που δεν ήξεραν
γράμματα, ακούγοντας τους άλλους να τα διαβάζουν δυνατά, τόσο τα αγάπησαν,
που τα μάθαιναν απ΄ έξω. Τα βιβλιαράκια αυτά είχαν συχνά και εικονογράφηση
(βλέπε Εικόνα φιγ3).

Τρίτος σταθμός: 17ος αιώνας, ο αιώνας της ίδρυσης τυπογρα-
φείων σε διάφορες περιοχές Πολλοί πατριάρχες της Ορθόδοξης Εκκλη-
σίας ενδιαφέρθηκαν για την έκδοση φυλλαδίων και βιβλίων, γι’ αυτό και ίδρυσαν
τυπογραφεία ή βοήθησαν ορθοδόξους να ιδρύσουν τυπογραφεία σε διάφορες πε-
ριοχές. Σκοπός τους ήταν η υπεράσπιση της Ορθοδοξίας, η μόρφωση του κλήρου
και η αντιμετώπιση της Καθολικής Εκκλησίας και των νέων ιδεών του Διαφω-
τισμού. Πέρα από το Πατριαρχικό Τυπογραφείο της Κωνσταντινούπολης (βλέπε
Εικόνα 4), σημαντικά κέντρα του Ελληνισμού με πνευματική και εκδοτική δρα-
στηριότητα και τυπογραφεία ήταν το Βουκουρέστι και το Ιάσιο, κυρίως σε μο-
ναστήρια και μητροπολιτικούς ναούς. Εντυπωσιακό στοιχείο της έκθεσης είναι
οι χαλκογραφίες από τα πολλά πλέον εκδοτικά κέντρα σε διάφορες περιοχές των
Βαλκανίων: Μοσχόπολη (κοντά στην Αχρίδα), ΄Αγιο ΄Ορος, Σμύρνη, Κέρκυρα,
Ζάκυνθος, Χίος, Κυδωνίες. Εντυπωσιακότερος ωστόσο είναι ο υπερμεγέθης ιστο-
ρικός χάρτης της ελληνικής τυπογραφίας (1466–1800). Στο μοναδικό αυτό χάρτη
απεικονίζονται τυπογραφικά σήματα ελληνικών και ξένων τυπογραφείων, προσω-
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Σχῆμα 4: Τυπογραφικό σήμα του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, αναγράφει Πα-
τριαρχικόν Τυπογραφείον 1798
.

πογραφίες, κοσμήματα και τυπογραφικά στοιχεία που συμβολίζουν και προσδιο-
ρίζουν τους τόπους και τα τυπογραφικά καταστήματα όπου εργάστηκαν ΄Ελληνες
για την έκδοση ελληνικών συγγραμμάτων. Η απεικόνιση της ιστορίας της ελληνι-
κής τυπογραφίας είναι ένα χαρτογραφικό και ιστορικό πόνημα του Κ. Σπ. Στάικου.
Ολοκληρώθηκε το 1976 με σκοπό να τιμηθούν τα 500 χρόνια από την έκδοση του
πρώτου χρονολογημένου ελληνικού βιβλίου. Αποτελεί ένα πολυσύνθετο ιστορικό
ψηφιδωτό που είναι αδύνατο να περιγραφεί. Ευχόμαστε να μπορέσουν όλοι κάποια
στιγμή να το απολαύσουν με τα ίδια τους τα μάτια.

Τέταρτος σταθμός: 18ος αιώνας, όλοι στην προετοιμασία της
Επανάστασης του 1821 ΄Εχουμε περάσει στο Νεοελληνικό Διαφωτισμό
και στις μεγάλες μορφές, όπως ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαμάντιος Κοραής.
Στα δίκαια του ανθρώπου ο πρώτος συγκαταλέγει το να φανερώνωμεν την γνώμη
μας και τους συλλογισμούς μας, τόσον με την τυπογραφίαν, όσο και με άλλον
τρόπον. Σύμφωνα με τις ιδέες του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, από τα μέσα του
18ου αιώνα δημιουργήθηκαν σημαντικά εκδοτικά κέντρα ελληνικών βιβλίων στις
ελληνικές κοινότητες στη Βιέννη, τη Βενετία, τη Λειψία, το Παρίσι, τη Μόσχα,
την Πετρούπολη και αλλού, με σκοπό τη μόρφωση των υπόδουλων Ελλήνων και
την προετοιμασία της Επανάστασης. Κυκλοφόρησαν εκπαιδευτικά, επιστημονικά
και λογοτεχνικά βιβλία, βιβλία για τη διδασκαλία και τη διάδοση των θετικών επι-
στημών, βιβλία για τη γλώσσα (βλέπε Εικόνα φιγ5), βιβλία με έργα των Ελλήνων,
λεξικά, ενώ κάνουν την εμφάνισή τους και φιλολογικά περιοδικά, φυλλάδια και οι
πρώτες εφημερίδες. Η Εφημερίς εκδιδόταν στη Βιέννη από τους εκδότες Αδελ-
φούς Μαρκίδες Πούλιου. Στο ίδιο τυπογραφείο, τον Οκτώβριο του 1797 ο Ρήγας
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Σχῆμα 5: Αλφαβητάριον Μικρόν προς εύκολον μάθησιν των παιδίων. Κυκλοφό-
ρησε στη Βιέννη το 1820, από το τυπογραφείο του Δ. Δαβιδοβίκη. Κινείται στο
πλαίσιο του Νεοελληνικού Διαφωτισμού και της προετοιμασίας της Επανάστασης.



Μια έκθεση, μια ιστορία 45

Σχῆμα 6: Το πρώτο πιεστήριο του Εθνικού Τυπογραφείου. Σχεδιάστηκε το 1816
στη Φιλαδέλφεια της Αμερικής.

τύπωσε το επαναστατικό μανιφέστο του. Η έκθεση παρουσιάζει περιοδικές εκδό-
σεις της εποχής, όπως ο Ερμής ο Λόγιος, η Αθηνά, ο Πρόδρομος, η Καλλιόπη,
καθώς και την εφημερίδα ο Ελληνικός Τηλέγραφος, τη μακροβιότερη προεπανα-
στατική ελληνική εφημερίδα, που απευθυνόταν σε ένα ευρύ κοινό, με πληροφορίες
γύρω από οικονομικά και πολιτικά νέα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους ΄Ελληνες
εμπόρους.

Πέμπτος σταθμός: αρχές του 19ου αιώνα, η τυπογραφία στην
υπηρεσία του Αγώνα Από το 1821 έως το 1827, έξι τυπογραφεία του
ελλαδικού χώρου, τα τυπογραφεία Καλαμάτασ-Κορίνθου, Μεσολογγίου, Ψαρών,
΄Υδρας, Αθηνών και Διοίκησης ή Κυβερνήσεως, στήριξαν την Επανάσταση, τυ-
πώνοντας προκηρύξεις, συντάγματα, φυλλάδια, εφημερίδες και βιβλία. ΄Ελληνες
και φιλέλληνες από την Ευρώπη και την Αμερική έστειλαν τον εξοπλισμό (τυπο-
γραφικές μηχανές, στοιχεία κ.ά.) (βλέπε Εικόνα 6). Ως τυπογράφοι εργάστηκαν
έμπειροι τεχνίτες από τα ελληνικά τυπογραφεία της Διασποράς, αλλά και ντόπιοι
ωρολογοποιοί και οπλουργοί. Μορφωμένοι ΄Ελληνες και φιλέλληνες εργάστηκαν
ως εφημεριδογράφοι, μεταφραστές, συγγραφείς και επιμελητές. Οργανώθηκε και
μηχανισμός διάδοσης των εντύπων, με συνδρομητές, αγοραστές και πωλητές. Η
εφημερίδα της Καλαμάτας Σάλπιγξ Ελληνική αναδημοσίευσε σε ένα από τα πρώτα
της φύλλα (1 Ιουλίου του 1821) την προκήρυξη του Αλέξανδρου Υψηλάντη, με
την οποία είχε καλέσει τους ΄Ελληνες να επαναστατήσουν στο Ιάσιο στις 24 Φε-
βρουαρίου του 1821, με σύνθημα Μάχου Υπέρ Πίστεως και Πατρίδος! Η ώρα
ήλθεν, ω άνδρες ΄Ελληνες!. Παρουσιάζεται επίσης φυλλάδιο με τίτλο Προσωρινόν
Πολίτευμα της Ελλάδος, Κόρινθος, ΄Ετος Αʹ της Ανεξαρτησίας. Πρόκειται για
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Σχῆμα 7: Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, φύλλο πρώτο,
Ναύπλιο, 16 Φεβρουαρίου 1833. ΄Εως τον Ιούνιο του 1835 ήταν δίγλωσση, στην
ελληνική και γερμανική γλώσσα (Βαυαροκρατία, γαρ!).

το πρώτο ελληνικό Σύνταγμα που ψηφίστηκε στην Αʹ Εθνική Συνέλευση στην
Επίδαυρο, την Πρωτοχρονιά του 1822.

΄Εκτος σταθμός: 1830, μαζί με το νεοσύστατο ελληνικό κράτος
αρχίζει να ανθίζει και η Δημόσια Τυπογραφία Το τέλος του Αγώνα
και ο ερχομός του Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια δημιούργησαν μεγαλύτερες
ανάγκες έντυπου υλικού και καινούριες συνθήκες παιδείας, που θα διευκολύνουν
την ανάπτυξη της τυπογραφίας. Παράλληλα ιδρύεται η Εθνική Τυπογραφία που τυ-
πώνει κυρίως κρατικά και διοικητικά έντυπα, τα Πρακτικά των Εθνοσυνελεύσεων,
τα Πρακτικά της Βουλής και της Γερουσίας, κωδικοποιήσεις της νομοθεσίας αλλά
και σχολικά εγχειρίδια και λογοτεχνικά έργα. Μεταξύ αυτών είναι το εγκόλπιο
Οδηγίαι διά το προσωπικόν των δασών, Αθήνα, Βασιλικό Τυπογραφείο, 1837.
Παρουσιάζεται κωδικοποιημένη όλη η νομοθεσία για τα δάση, την προστασία και
την εκμετάλλευσή τους. Κύριο εκδοτικό επίτευγμα της Δημόσιας Τυπογραφίας,
ωστόσο, αποτελεί η γνωστή σε εμάς ως Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (βλέπε Ει-
κόνα 7). Είναι η επίσημη εφημερίδα του ελληνικού κράτους, ιδρύθηκε με βασιλικό
διάταγμα της 1ης Φεβρουαρίου 1833 και το πρώτο της φύλλο κυκλοφορήθηκε την
16η Φεβρουαρίου 1833. Εκτίθεται επίσης αντίτυπο από Το Σύνταγμα της Ελλά-
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δος του 1844, το πρώτο Σύνταγμα του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Μετά την
Επανάσταση του 1821 λειτούργησαν τυπογραφεία σε πολλές πόλεις του ανεξάρ-
τητου ελληνικού κράτους: στο Ναύπλιο, την Αίγινα, την Ερμούπολη Σύρου, την
Αθήνα, τον Πειραιά, την Πάτρα, τη Λαμία, την Καλαμάτα. Στην περίοδο αυτή δρα-
στηριοποιείται στην Αθήνα ο Ανδρέας Κορομηλάς, ο οποίος έφερε τη μέθοδο της
στερεοτυπίας από το Παρίσι γύρω στο 1840. Με τη μέθοδο αυτή αποτυπώνονται
τα γράμματά σε χάρτινη ή άλλη μάζα, που πιέζεται, προκειμένου να γίνει μήτρα.
Πάνω στη μήτρα αυτή χύνεται ρευστό μέταλλο, που ψύχεται και στερεοποιείται.
΄Ετσι ο τυπογράφος έχει έτοιμες τις σελίδες για να ανατυπώσει όποτε θελήσει ένα
κείμενο, ανταποκρινόμενος στις ανάγκες της αγοράς ή των παραγγελιών. Το 1838
ο Κωνσταντίνος Γκαρπολάς ιδρύει βιβλιοπωλείο, τυπογραφείο και χυτήριο και τον
επόμενο χρόνο και βιβλιοδετείο. ΄Εχει ως στόχο μία ολοκληρωμένη εκδοτική επι-
χείρηση και στον καλαίσθητο κατάλογο του χυτηρίου του, που παρουσιάζεται
στην έκθεση, δίνονται δείγματα των στοιχείων και κοσμημάτων που χύτευε και
πουλούσε με την οκά. Στη συγκεκριμένη σελίδα της έκθεσης παρουσιάζονται τα
εξής κοσμήματα: οι θεατρικές μάσκες του κλαψίγελου, η μέλισσα, η Αθηνά, η
νεκροκεφαλή, ένα τέρας, ένα ατμόπλοιο. Ο κατάλογος τιτλοφορείται Φυλλάδιον
Αʹ, περιέχον Χαρακτήρας Ελληνικούς και Γαλλικούς, Κεφαλαία, Αριθμούς, Γραμ-
μάς και Κοσμήματα διαφόρων ειδών, έκδοση του 1841. Κατά την προσωπική μας
άποψη, ίσως το πιο ενδιαφέρον έκθεμα για έναν TEXνίτη.

΄Εβδομος σταθμός: τέλη του 19ου αιώνα και αρχές του 20ου,
ίδρυση του ημερήσιου και περιοδικού τύπου, αποκορύφωση της
λογοτεχνικής παραγωγής, διάδοση της Παιδείας. Η Εθνική Βι-
βλιοθήκη ιδρύεται το 1832 και η Βιβλιοθήκη της Βουλής το 1845. Ιδιαίτερη κίνηση
και στις δύο παρουσιάζουν τα αναγνωστήρια εφημερίδων και περιοδικών, αφού
πολλοί δεν είχαν χρήματα για την αγορά εφημερίδων και διάβαζαν στις βιβλιοθή-
κες. Από τα τέλη του 19ου αιώνα άρχισαν να κυκλοφορούν πολλές εφημερίδες
με πλούσια ύλη: άρθρα, ειδησεογραφία, στήλες με την κοινωνική και πνευματική
ζωή, χρονογραφήματα, επιφυλλίδες, προγράμματα θεάτρων, χρηματιστήριο (και
όμως!), μικρές αγγελίες, διαφημίσεις. Ορισμένες δημοσίευαν, επίσης, χρονογρα-
φήματα και μυθιστορήματα σε συνέχειες. Ιδρύθηκαν πρακτορεία για τη διανομή
του Τύπου. Λόγω του ανταγωνισμού, οι εφημερίδες καινοτομούσαν με ένθετα,
διαγωνισμούς, δώρα . . . ! Πολλές εφημερίδες συνεργάζονταν με ξένα πρακτορεία
ειδήσεων. Η ειδησεογραφία βελτιώθηκε και με την ίδρυση του Αθηναϊκού Πρα-
κτορείου Ειδήσεων. Την τελευταία εικοσιπενταετία του 19ου αιώνα άνθησε και ο
σατιρικός Τύπος (βλέπε Εικόνα 8). Στην έκθεση παρουσιάζονται πολλά πρωτοσέ-
λιδα παλαιών εφημερίδων. Ενδεικτικά αναφέρουμε εφημερίδες που δεν υπάρχουν
πλέον, όπως Σκριπ, Εφημερίς των Κυριών, Αριστοφάνης, Ραμπαγάς, Ρωμηός, Πα-
τρίς, ενώ κάποιες άλλες εκδίδονται και στις μέρες μας, όπως ΄Εθνος, Ακρόπολη,
Βήμα, Καθημερινή, Ριζοσπάστης. Το 1915 η συνολική ημερήσια κυκλοφορία των
αθηναϊκών εφημερίδων ήταν 150.000 φύλλα. Ανάμεσα στα λίγα παιδικά βιβλία και
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Σχῆμα 8: Το άρμα της Απόκρεω, από τις πρώτες έγχρωμες γελοιογραφίες στον
ελληνικό τύπο. Εφημερίδα Εστία, 5 Φεβρουαρίου 1898.

εγκυκλοπαιδικά περιοδικά, ιδιαίτερα αγαπητή στα παιδιά, για πολλά χρόνια, ήταν
η Διάπλασις των Παίδων (βλέπε Εικόνα φιγ9). Πρωτοεκδόθηκε το 1879 και κυ-
κλοφορούσε στην Ελλάδα αλλά και σε ελληνικές παροικίες του εξωτερικού, στη
Σμύρνη, την Κωνσταντινούπολη, την Αλεξάνδρεια και την Οδησσό. Διευθυντής
του ήταν ο Γρηγόριος Ξενόπουλος, ο οποίος απηύθυνε γράμματα προς τους νε-
αρούς αναγνώστες του κλείνοντας πάντα με το χαρακτηριστικό Σας ασπάζομαι,
Φαίδων.

΄Ογδοος σταθμός: οι μελανές σελίδες της ιστορίας, λογοκρισία
Μία ειλικρινής και αντικειμενική παρουσίαση της ιστορίας της ελληνικής τυπογρα-
φίας δε θα μπορούσε να παραλείψει να αναφερθεί σε όλες εκείνες τις συνθήκες
που ανέστειλαν την ομαλή πορεία και εξέλιξή της. Ξεκινώντας ήδη από τον απο-
καλούμενο και τυποκτόνο νόμο του 1837, διάφοροι νόμοι του ελληνικού κράτους
περιόρισαν την ελευθεροτυπία και οδήγησαν τους ανθρώπους της τυπογραφίας
και του Τύπου ακόμα και στη φυλακή. Τα πράγματα χειροτέρευαν σε περιόδους
ανελεύθερων καθεστώτων, όπως η δικτατορία του Μεταξά του 1936 (βλέπε Ει-
κόνα 10) και αργότερα η χούντα των απριλιανών του 1967. Πρωτίστως, όμως, ο
γερμανικός, ιταλικός και βουλγαρικός στρατός κατοχής (1941–1944) κατάργησαν
την ελευθεροτυπία και επέβαλαν αυστηρή λογοκρισία. Στις καταστάσεις αυτές,
παρά τις απαγορεύσεις, κυκλοφορήθηκαν εφημερίδες και άλλα έντυπα που αγωνί-
ζονταν για ελευθερία και δημοκρατία. Παράδειγμα αποτελεί το πρωτοσέλιδο της
25ης Μαρτίου 1944 από την εφημερίδα ΄Ελλην της Αιγύπτου, με χαρακτηριστικό
τίτλο: 1821–1944, ΄ΑΑλλοτε και τώρα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ, ΛΕΥΤΕΡΙΑ, ΛΕΥΤΕΡΙΑ.
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Σχῆμα 9: Η Διάπλασις των Παίδων. (Τιμή εκάστου φύλλου λεπτά 20. Εκδίδεται
κατά μήνα) Εικονογραφημένον περιοδικόν διά παιδία, εφήβους και νεανίδας

Σχῆμα 10: Σφραγίδα λογοκρισίας της δικτατορίας Μεταξά, 1936. Αναγράφεται:
Αʹ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ, Γραφείον Λογοκρισίας Τύπου.
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΄Ενατος σταθμός: 20ος αιώνας, εξέλιξη της τεχνολογίας και δια-
μόρφωση του βιβλίου όπως το γνωρίσαμε Περιδιαβαίνοντας κανείς
την έκθεση, διατρέχει όλες τις κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις της εποχής, οι
οποίες επίσης διαφαίνονται στην εκδοτική δραστηριότητα του αιώνα 1880–1980.
΄Ηδη από τα μέσα του 19ου αιώνα κυκλοφόρησαν σημαντικά λογοτεχνικά και ιστο-
ρικά βιβλία. Αρκεί να επισημάνουμε τη Φόνισσα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη,
σε έκδοση του 1910. Επίσης ιδρύθηκαν σύλλογοι για τη διάδοση του ελληνικού
βιβλίου. Πάμπολλες είναι οι εκδόσεις που εκτίθενται, με σαφή διαφοροποίηση ό-
σον αφορά την εξέλιξη του χαρτιού, το χρώμα και το δέσιμο, πράγματα λίγο έως
πολύ γνωστά σε όσους έχουν σχέση με την τυπογραφία, αφού αγγίζουν και τις
μέρες μας.

Η εκδοτική παραγωγή του τελευταίου τμήματος της έκθεσης έχει πια αντί-
κτυπο και στις δικές μας γενιές. Είτε πρόκειται για το αναγνωστικό Τα Ψηλά
Βουνά του Ζαχαρία Παπαντωνίου ή το εβδομαδιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης Ρο-
μάντσο με εξώφυλλο τη Μάρθα Καραγιάννη, που σταμάτησε να εκδίδεται το 1990,
άλλος περισσότερο και άλλος λιγότερο εντοπίζουμε ψηφίδες τις δικής μας ζω-
ής στο τελευταίο κομμάτι της έκθεσης. Ωστόσο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους
TEXνίτες παρουσιάζουν ως εκθέματα δύο ήδη γνωστά βιβλία —αν και δυσεύρετα:
Ν. Ε. Σκιαδάς, Χρονικό της Ελληνικής Τυπογραφίας. Σκλαβιά - Διαφωτισμός
- Επανάσταση, τόμ. Αʹ (1476–1828), Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 1976 και Ο
Τύπος στον Αγώνα: 1821–1827, επιμέλεια Αικ. Κουμαριανού, τόμ. Αʹ: Χειρό-
γραφες Εφημερίδες, Σάλπιγξ Ελληνική, Εφημερίς Αθηνών (Νέα Βιβλιοθήκη, ΣΠ
12), Εκδοτική «Ερμής», Αθήνα 1971. ΄Οσον αφορά τις τεχνολογικές εξελίξεις, η
έκθεση τις παρουσιάζει μόνο με φωτογραφικά ντοκουμέντα, χωρίς κάποιο πραγμα-
τικό υλικό έκθεμα, πέρα από το μηχανικό πιεστήριο των αρχών του αιώνα και ένα
απενεργοποιημένο προσωπικό υπολογιστή. Από αυτήν την άποψη, και δεδομένων
των δυνατοτήτων που συνεπάγεται η διοργανώτρια Βουλή των Ελλήνων, διαπι-
στώνουμε κάποιο έλλειμμα και παραμέληση των τεχνικών θεμάτων. Αλλά και το
φωτογραφικό υλικό θα λέγαμε ότι είναι περιορισμένο και αποσπασματικό, γεγονός
που υποβαθμίζει ακόμη περισσότερο την παρουσίαση της τυπογραφικής τέχνης και
τεχνικής του αιώνα μας. Οι φωτογραφίες αναφέρονται στη χειροστοιχειοθεσία, τη
λινοτυπία και τη μονοτυπία (βλέπε Εικόνες 11, 12 & 13), ακροθιγώς και στο
offset. Το κενό έρχεται να καλύψει το φυλλάδιο που απευθύνεται στους νέους
επισκέπτες της έκθεσης, όπου περιγράφονται σε ομολογουμένως απλή γλώσσα οι
αρχές λειτουργίας των τριών παραπάνω τεχνικών. ΄Οσο για την ηλεκτρονική εκ-
δοτική δραστηριότητα, αυτή εκπροσωπείται αξιοπρεπώς από το έκθεμα με αριθμό
285, το συμπαγή ψηφιακό δίσκο Ελληνική Εθνική Βιβλιογραφία 1989–1994, της
Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, που εκδόθηκε από το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου
στην Αθήνα, το 1999.

Σταθμός άφιξης ή αφετηρία νέου ξεκινήματος: έτος 2000 Εδώ
αρχίζουμε να αγγίζουμε και το δικό μας πεδίο δράσης, τόσο μεμονωμένα όσο
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Σχῆμα 11: Κάσα χειροστοιχειοθεσίας, λίγο πριν αρχίσουν να χρησιμοποιούνται
μηχανικές μέθοδοι για τη στοιχειοθεσία.

και στη μορφή του Συλλόγου μας. Ελπίζουμε ότι σε κάποια μελλοντική έκθεση
τυπογραφίας μία ζηλευτή θέση στην εξέλιξη της τυπογραφίας θα αποτελεί και το
σύστημα TEX. Ακόμη και αν κάτι τέτοιο φαντάζει μακρινό, ας μη ξεχνάμε ότι η
πορεία της τυπογραφίας στα 500 χρόνια του βίου της καθορίστηκε από ανθρώπους
οι οποίοι σαν άλλοι TEXνίτες έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στο πολιτισμικό αγα-
θό που λέγεται έντυπο. Η έκθεση της Βουλής των Ελλήνων καταδεικνύει ότι στη
συντριπτική τους πλειοψηφία αγωνίστηκαν και με την τυπογραφία για το γενικό-
τερο καλό αυτού του τόπου. Ας δούμε με σεβασμό και διάθεση αξιοποίησης την
πλούσια αυτή παράδοσή τους, ώστε να μην αποδειχθούμε απλώς ιστορική τους
εξέλιξη αλλά και πολιτιστική τους συνέχεια.

Τεχνικές πληροφορίες Τα εκθέματα προέρχονται κυρίως από τη βιβλιο-
θήκη της Βουλής των Ελλήνων. Για το κείμενο αυτό χρησιμοποιήσαμε εικό-
νες και στοιχεία από τις δύο εκδόσεις για την έκθεση: τον Οδηγό και Κατά-
λογο της ΄Εκθεσης, Βουλή των Ελλήνων, Αθήνα 2000, ISBN: 960-560-030-7,
καθώς και το Φυλλάδιο το οποίο απευθύνεται στους μαθητές και τις μαθήτριες
των σχολικών ομάδων που επισκέπτονται την έκθεση, επιμέλεια: Τμήμα Εκδό-
σεων της Βουλής των Ελλήνων. Περιλαμβάνονται κείμενα των εξής: Ειρήνης Νά-
κου (Ιστορικού-Μουσειολόγου), Κ. Σπ. Στάικου, Τριαντάφυλλου Σκλαβενίτη,
΄Ελλης Δρούλια-Μητράκου, ΄Ελενας Αντωναράκου, Ευρυδίκης Αμπατζή, Γιού-
λας Κουτσοπανάγου, Νάσης Μπαλτά, Δέσποινας Παπαδημητρίου, Ευαγγελίας
Αντζάκα-Βέη, Δημήτρη Παυλόπουλου. Στην ιστοσελίδα της Βουλής των Ελ-
λήνων (http://www.parliament.gr/gr/epikaira/events/ektheseis.html)
δίνονται απλώς κάποιες πληροφορίες για την έναρξη της έκθεσης, η οποία —ας
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Σχῆμα 12: Μηχανή λινοτυπίας της εφημερίδας Εστία στις δόξες της.
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Σχῆμα 13: Μηχανή μονοτυπίας με το σχετικό χειριστή της -πάντα με γραβάτα και
πνιγμένο στον καπνό του τσιγάρου!

σημειωθεί— λήγει στο τέλος Μαΐου. Παρόλο που υπάρχει εκτενής αναφορά σε
προηγούμενες εκθέσεις της Βουλής, για την τρέχουσα έκθεση δεν υπάρχει καμία
ουσιαστική παρουσίαση. ΄Ισως μετά την ολοκλήρωσή της να εμπλουτιστεί με ηλε-
κτρονικό υλικό η Δικτυακή προβολή της, οπότε αξίζει να επισκεφθεί κανείς πάλι
την ιστοσελίδα το ερχόμενο φθινόπωρο για πιθανές εξελίξεις.

Κατακλείδα Κλείνουμε το κείμενό μας υιοθετώντας αυτούσια την εισαγωγή
που προλογίζει το φυλλάδιο για τους μαθητές και μαθήτριες. Φρονούμε ότι
κάλλιστα μπορεί να απευθύνεται με επιτυχία και σε όλους εμάς. Αν μη τι άλλο,
είναι μία πιο ζεστή και σφαιρική προσέγγιση στα ευρύτερα θέματα που έχουν
απασχολήσει όλους μας ως ανθρώπους με ζωηρό ενδιαφέρον για την τυπογραφία
—και την Ελλάδα ως πολιτισμικό χώρο, θα προσθέταμε: Πλησιάστε και γνωρίστε
από κοντά το «ζωντανό» κόσμο της τυπογραφίας, των εκδόσεων, των βιβλιο-
θηκών και των βιβλιοπωλείων στην περιοχή σας. Αναλογιστείτε πόσοι άνθρωποι
συμβάλλουν με την εργασία, την τέχνη και το μεράκι τους στο να φτιαχτούν κάθε
λογής έντυπα και να φτάσουν κοντά μας. Αναλογιστείτε για ποιους σκοπούς
εκδίδονται και κυκλοφορούν τα βιβλία, τα περιοδικά, οι εφημερίδες και τα άλλα
έντυπα και πόσο επηρεάζουν τη ζωή μας. Αναλογιστείτε πόσο διαφορετική ήταν
η ζωή (η επικοινωνία, η διάδοση των γνώσεων και των ιδεών, τα σχολεία . . . ) σε
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άλλες εποχές στο παρελθόν και πόσο διαφορετική γίνεται στις μέρες μας με τη
χρήση των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης.
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Apì to TEX sto pdf

IwĹnnhc DhmĹkoc

American College of Thessaloniki

idimakos@otenet.gr

PerÐlhyh

H dhmiourgÐa on-line presentations kai web-ready keimènwn gÐnetai
eÔkola me th qrăsh diafìrwn pakètwn pou emploutÐzoun th qrăsh tou
LATEX, allĹ kai tou pdfTEX.

1. Eisagwgă

Στο προηγούμενο άρθρο του Εύτυπου είχαμε παρουσιάσει το pdfTEX και
είχαμε δείξει πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε απ΄ ευθείας κείμενα στην φόρμα
pdf. ΄Ομως, αν και το pdfTEX (αλλά και το pdfLATEX)1 είναι ένα βήμα προς την
σωστή κατεύθυνση, δεν παύει να είναι λίγο δύσκολο (και δύστροπο) ιδίως στην
εισαγωγή σελιδοδεικτών (bookmarks) και παραπομπών προς άλλα σημεία του
κειμένου ή άλλες εξωτερικές πηγές (ακριβώς δηλαδή στα σημεία στα οποία το
χρειαζόμαστε). Στο άρθρο αυτό, παρουσιάζουμε δυο πακέτα τα οποία μπορούν να
βοηθήσουν στην δημιουργία κειμένων σε φόρμα pdf και να διευκολύνουν το έργο
των παραπομπών, σημειώσεων κ.λπ. στο κείμενο, τα πακέτα: pdfscreen.sty και
hyperref.sty.

2. pdfscreen.sty

Το πακέτο pdfscreen.sty αποτελεί δημιούργημα του C.˜V.˜Radhakrishnan
και βασίζεται στο πακέτο hyperref.sty του Sebastian Rahtz που παρουσιάζεται
στη ενότητα 3. Στην πραγματικότητα, θα μπορούσαμε να πούμε πως πρόκειται για
μακρο-εφαρμογή του πακέτου hyperref.sty, που σκοπό έχει να τροποποιήσει τις
διαστάσεις του τελικού προϊόντος (σε φόρμα pdf) ώστε να μπορεί να «χωράει»
στην οθόνη μας και να διαβάζεται σαν ένα on-line κείμενο.

1 Ef’ exăc me ton ìro pdfTEX ja anafèromai tìso sto pdfTEX ìso kai sto pdfLATEX.
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Ο συγγραφέας του πακέτου έχει φροντίσει για την δημιουργία ειδικού πλαισιού
και επιλογών πλοήγησης του κειμένου που δίνουν την εικόνα μιας ολοκληρωμένης
on-line παρουσίασης και επιτρέπουν να διαβάσουμε κατευθείαν την περίληψη ή να
δούμε τα περιεχόμενα του κειμένου μας. Παράλληλα, το πλαίσιο πλοήγησης μας
δίνει την δυνατότητα να τοποθετήσουμε δικά μας στοιχεία (π.χ., την ηλεκτρονική
διεύθυνσή μας ή μια φωτογραφία μας) ώστε να μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί
μας ο αναγνώστης, να μεταβούμε σε οποιοδήποτε σημείο του κειμένου και να
επιστρέψουμε στο σημείο από όπου ξεκινήσαμε, ενώ είναι πάντοτε διαθέσιμος
ο αριθμός της σελίδας στην οποία βρισκόμαστε (όπως επίσης και ο συνολικός
αριθμός σελίδων του κειμένου). Για να δούμε πώς λειτουργεί το πακέτο αυτό:

Η ακόλουθη εντολή στον πρόλογο του αρχείου που επεξεργαζόμαστε καλεί
μια σειρά πακέτων και τέλος το ίδιο το pdfscreen.sty:

\usepackage[screen,article,sidebar]{pdfscreen}

Το όρισμα screen καθορίζει πως πρόκειται για τελικό προϊόν που θα εμφανι-
στεί στην οθόνη (το εναλλακτικό όρισμα print θα δώσει ένα απλό κείμενο σε
φόρμα pdf, που δεν διαφέρει στην εμφάνιση από το τελικό προϊόν της διαδικα-
σίας: .tex - .dvi - .ps - .pdf ή της διαδικασίας που παρουσιάσαμε στο
προηγούμενο τεύχος.

Το όρισμα article καθορίζεται από την πρώτη εντολή του αρχείου που
επεξεργαζόμαστε: \documentclass{article}. Ο συγγραφέας αναφέρει πως το
pdfscreen.sty υποστηρίζει τις κατηγορίες: article, book, amsart, και amsbook.

Τέλος, το όρισμα sidebar αποτελεί, κατά την άποψή μου, και το δυνατότερο
σημείο του πακέτου pdfscreen.sty. Με το όρισμα αυτό δημιουργείται ένα πλαί-
σιο στο δεξιό μέρος της οθόνης που παρουσιάζει τα πληροφοριακά στοιχεία του
κειμένου και του συγγραφέα, ενώ περιέχει και πλήκτρα πλοήγησης για την σελίδα
της περίληψης, τον κατάλογο των περιεχομένων και λοιπά. Αν δεν δώσουμε το
όρισμα αυτό, τότε στο τελικό προϊόν θα έχουμε ένα απλό πλαίσιο πλοήγησης στο
κάτω μέρος της οθόνης, χωρίς όμως τις δυνατότητες που μας δίνονται με το όρι-
σμα αυτό. Για παράδειγμα, δεν έχουμε την δυνατότητα να δούμε απ΄ ευθείας την
περίληψη του κειμένου μας, ή να δημιουργήσουμε έναν υπερ-δεσμό (hyperlink)
για μια εξωτερική πηγή πληροφοριών και λοιπά.

Επίσης, θα μπορούσαμε, ίσως για λόγους εξοικονόμησης χώρου, να το-
ποθετήσουμε την περίληψη του κειμένου και τον κατάλογο των περιεχομέ-
νων στην ίδια σελίδα (και κατ΄ επέκταση) στην ίδια οθόνη στο τελικό προ-
ϊόν. Γι΄ αυτόν το λόγο, υπάρχει το όρισμα: abconsamepage για την εντολή
\usepackage[abconsamepage]{pdfscreen}. Και για όσους δεν τους αρέσει
η μονοχρωμία, το πακέτο δίνει την δυνατότητα επιλογής από μια σειρά χρωμάτων
τόσο για το κυρίως μέρος της παρουσίασης όσο και για το πλαίσιο πλοήγησης
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(Για τους λιχούδηδες, υπάρχει και το όρισμα chocolate (!!!) για την εντολή
\usepackage που δίνει ένα σοκολατί χρώμα στο πλαίσιο πλοήγησης του κειμέ-
νου).

Στη συνέχεια, θα πρέπει να ορίσουμε κάποια πληροφοριακά στοιχεία για το
κείμενο και για τον συγγραφέα του κειμένου που θα μπούν κι αυτά στον πρό-
λογο του αρχείου που επεξεργαζόμαστε και πριν την εντολή: \begin{document}.
Τα στοιχεία αυτά έχουν ως εξής (οι τιμές των εντολών είναι από το αρχείο
eytypo2example.tex που θα το βρείτε στον δικτυακό τόπο του περιοδικού:

\affname{American College of Thessaloniki}

\divname{Dept. of Psychology}

\emailid{idimakos@ac.anatolia.edu.gr}

\urlird{www.anatolia.edu.gr}

\date{\today}

\emblema{act2.jpg}

\emblemb{act2.jpg}

\title{Our title}

\author{Our name}

\markboth{title}{author}

Ας δούμε τις εντολές αυτές αναλυτικά. Πρώτα απ΄ όλα, ένα κοινό σημείο των
εντολών αυτών είναι πως αναφέρονται στον συγγραφέα και το κείμενο που δια-
βάζουμε. Δεύτερον, επιτρέπουν την δημιουργία υπερ-δεσμών προς το δικτυακό
τόπο που εμείς έχουμε ορίσει. Οι εντολές, \emblema{} και \emblemb{} δίνουν
την δυνατότητα να τοποθετήσουμε μια εικόνα στο χώρο πλοήγησης. Η πρώτη εν-
τολή (\emblema{}) χρησιμοποιείται για την πρώτη σελίδα της παρουσίασης, ενώ
η εντολή \emblemb{} για τις σελίδες που ακολουθούν.

Με την εντολή \markboth{}{} το πακέτο pdfscreen.sty δεσμεύει κάποιες
πληροφορίες τις οποίες και εμφανίζει στο πλαίσιο πλοήγησης. Συνήθως, ένας
σύντομος τίτλος και το όνομα του συγγραφέα ορίζονται με την εντολή αυτή, αλλά
θα μπορούσαμε να βάλουμε οποιαδήποτε άλλη πληροφορία θέλαμε.

Φυσικά για τις εντολές title{} και author{} θα χρειαστεί και η εντολή
maketitle που θα πρέπει να τοποθετηθεί μετά την εντολή: begin{document}.
Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως αφού γράψουμε το κείμενό μας, θα το επεξεργα-
στούμε με την εντολή: latex, κι όχι με την εντολή pdflatex, από το λειτουργικό
σύστημα που χρησιμοποιούμε.

Το πακέτο pdfscreen.sty δίνει την δυνατότητα να εμφανίζονται ορισμένες
από τις πληροφορίες στην έντυπη μορφή του τελικού προϊόντος και άλλες πληρο-
φορίες στην on-line παρουσίαση του κειμένου. Η σχετική εντολή για την on-line
παρουσίαση πληροφοριών έχει ως εξής: \begin{screen} ... \end{screen},
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ενώ η εντολή \begin{print} ... \end{print} φέρνει το ακριβώς αντίθετο
αποτέλεσμα. Τέλος, με την εντολή \duplex{arg1}{arg2} οι πληροφορίες που
ορίζονται στις πρώτες αγκύλες θα εμφανιστούν στην on-latin παρουσίαση του
κειμένου, ενώ οι πληροφορίες μέσα στις δεύτερες αγκύλες θα εμφανιστούν στην
έντυπη μορφή του κειμένου (πάντα σε φόρμα pdf).

Αν δεν θέλετε να έχετε κάποιον πίνακα περιεχομένων, τότε με το όρισμα
notoc στην εντολή \usepackage[notoc]{pdfscreen} μπορείτε να αποφύγετε
την δημιουργία περιεχομένων. Πιστεύω, όμως, πως ο πίνακας περιεχομένων είναι
απαραίτητος γιατί μας επιτρέπει να μεταφερόμαστε στο σημείο εκείνο του κειμένου
που μας ενδιαφέρει (στην ουσία, δηλαδή, πρόκειται για την καρδιά του πακέτου).

Τέλος, ο συγγραφέας του πακέτου έχει προβλέψει την δημιουργία ενός αρχείου
προκαθορισμένων τιμών για το πακέτο αυτό, με το όνομα: pdfscreen.cfg. Στο
αρχείο αυτό, μπορείτε να τροποποιήσετε και να μετονομάσετε τις ετικέτες των
πλήκτρων πλοήγησης, να αλλάξετε τις γραμματοσειρές και τα χρώματα που θα
χρησιμοποιεί το πακέτο. Κυρίως όμως, μπορείτε να τοποθετήσετε όλα τα προσω-
πικά στοιχεία σας (ηλεκτρονική διεύθυνση, δικτυακός τόπος, εικόνες και σήματα
που θα χρησιμοποιήσετε) και να καθαρίσετε με αυτόν τον τρόπο τον πρόλογο του
κειμένου που επεξεργάζεστε.

3. hyperref.sty

΄Ολα όσα αναφέραμε στην προηγούμενη ενότητα δεν θα ήταν δυνατά χωρίς την
ύπαρξη του πολύ ευέλικτου, αλλά και αρκετά πολύπλοκου, πακέτου hyperref.sty
του Sebastian Rahtz. Το πακέτο αυτό δημιουργεί δεσμούς (στο κείμενο, αλλά και
προς εκτός κειμένου διευθύνσεις) τις οποίες μπορούν να τις διαβάσουν οι διάφοροι
οδηγοί με τους οποίους συνεργάζεται. ΄Ετσι, αν ορίσουμε τον οδηγό pdfTEX,
(δηλαδή, ζητήσουμε την δημιουργία κειμένου στη φόρμα pdf), τότε οι δεσμοί
που θα τοποθετήσουμε θα ενεργοποιηθούν (ο δείκτης του ποντικιού θα γίνει το
γνωστό δακτυλάκι του web) και θα μπορούμε να μεταφερόμαστε σε διαφορετικά
σημεία του κειμένου αλλά και σε άλλες πηγές πληροφοριών.

Η πιο απλή κλήση του πακέτου γίνεται με την εντολή:

\usepackage{hyperref}

Ωστόσο, κάποια προαιρετικά ορίσματα θα μας βοηθήσουν να δημιουργήσουμε ένα
κείμενο της φόρμας pdf που θα τα έχει όλα: συνδέσμους, υπερ-δεσμούς, σελιδο-
δείκτες, παραπομπές και λοιπά. Να δούμε μερικά από τα ορίσματα αυτά:

pdftex: Με το όρισμα αυτό ζητάμε επεξεργασία από το pdfLATEX για την παρα-
γωγή κειμένου pdf. Εναλλακτικά, θα μπορούσαμε να είχαμε ζητήσει dvips
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για την παραγωγή απλού κειμένου ή ένα άλλο όρισμα, όπως hypertex για
συμβατότητα με το πρόγραμμα HyperTEX.

pdfpagemode = . . . : Εδώ καθορίζεται η εμφάνιση του κειμένου μας στον
Ακροβάτη της Adobe2 Οι πιθανές τιμές του ορίσματος είναι:

— None για πλήρες κείμενο χωρίς βοηθήματα πλοήγησης,

— UseThumbs όπου εμφανίζονται οι γνωστές μικρογραφίες σελίδας στην
αριστερή πλευρά της οθόνης (στο σημείο αυτό να τονίσω πως με το
πακέτο thumbpdf μπορούμε να δημιουργήσουμε πραγματικές μικρο-
γραφίες των σελίδων του κειμένου μας για να αντικαταστήσουμε τα
συμπαθητικά αλλά ανεπαρκή μικρά τετραγωνίδια που παρέχει ο Ακρο-
βάτης),

— UseOutlines, δηλαδή χρησιμοποιούμε σελιδοδείκτες και κάθε θεμα-
τική ενότητα του κειμένου έχει και τον δικό της σελιδοδείκτη,

— FullScreen, όπου το κείμενο καλύπτει ολόκληρη την οθόνη χωρίς
μενού επιλογών (το ίδιο αποτέλεσμα μπορούμε να επιτύχουμε και με
τον συνδυασμό Ctrl-Alt-L από τον Ακροβάτη.

bookmarks: Το πρόγραμμα θα δημιουργήσει μια σειρά σελιδοδεικτών για να
χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο πλογήσης του Ακροβάτη. Η επιλογή αυτή
είναι απαραίτητη αν επιλέξουμε και pagemode = UseOutlines.

bookmarksopen: Με την επιλογή αυτή, όλοι οι σελιδοδείκτες που δημιουργή-
θηκαν για την πλοήγηση στο κείμενο, εμφανίζονται σε «πλήρη ανάπτυξη»,
δηλαδή, εμφανίζονται οι υποενότητες σε κάθε ενότητα του κειμένου.

colorlinks: Ζητούμε τον χρωματισμό των δεσμών στο κείμενο μας. Το πακέτο
μας επιτρέπει την επιλογή διαφορετικών χρωμάτων για διαφορετικούς τύ-
πους δεσμών. Τα προκαθορισμένα χρώματα είναι κόκκινο για παραπομπές
από ένα σημείο του κειμένου σε κάποιο άλλο (για παράδειγμα από τα περιε-
χόμενα του άρθρου προς κάποια ενότητα), πράσινο για βιβλιογραφικές παρα-
πομπές, ενώ ένα ενοχλητικό σκούρο ροζ είναι το προκαθορισμένο χρώμα για
εξωτερικούς υπερ-δεσμούς. ΄Ομως, τα χρώματα αυτά μπορούν να αλλάξουν
με τη βοήθεια του επόμενου ορίσματος.

linkcolor={blue}: Το όρισμα αυτό, για παράδειγμα, θα μας δώσει μπλε εσω-
τερικούς δεσμούς, ενώ αν δεν σας άρεσε το ροζ, τότε,

urlcolor={green}: Για να αλλάξετε και το χρώματα αυτό.

2 ShmeÐwsh omĹdac sÔntaxhc: Profèretai antìmpi.
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Οι επιλογές, φυσικά, είναι πάρα πολλές. ΄Ομως, όλες παρουσιάζονται στο πολύ
κατατοπιστικό εγχειρίδιο χρήσης (ελληνικά,manual) στο οποίο και περιγράφονται
κι άλλα ορίσματα για την εντολή αυτή.

Θα πρέπει να αναφερθούμε, τέλος, και σε κάποια επί πλέον ορίσματα που μας
δίνουν την δυνατότητα να παρουσιάσουμε πληροφορίες σχετικές με το κείμενό μας.
Οι πληροφορίες αυτές θα εμφανιστούν από το μενού επιλογών: File, Document
Info του Ακροβάτη ή με το συνδυασμό CTRL-D με τη βοήθεια των εξής ορισμάτων
(στην ίδια πάντα εντολή \usepackage[...]{hyperref}):

pdftitle={...}: για τον τίτλο του κειμένου,

pdfauthor={...}: για τον σψγγραφέα του κειμένου,

pdfkeywords={...}: για μερικές λέξεισ-κλειδιά για πιθανά ευρετήρια.

Μια παρατήρηση: Οι αγκύλες είναι απαραίτητες όταν δηλώνουμε τις τιμές των
διαφόρων αυτών ορισμάτων (τόσο στην περίπτωση αυτή, όσο και στην περίπτωση
των χρωμάτων προηγουμένως.

Σύμφωνα με τον Seb. Rahtz, το πακέτο hyperref.sty υποστηρίζει μερι-
κώς και την δημιουργία Ευρετηρίου ΄Ορων (index), στο οποίο ο αριθμός της
σελίδας στην οποία εμφανίζεται ο όρος είναι «ενεργός» και παραπέμπει στο
σημείο εκείνο του κειμένου όπου εμφανίζεται ο συγκεκριμένος όρος. Δυστυ-
χώς, κι αυτό αναφέρεται και στις οδηγίες του πακέτου, η συγκεκριμένη εντο-
λή hyperindex «κρεμάει» εύκολα και το σύστημα κολλάει. Μια ακόμη συμ-
βουλή από τον δημιουργό του hyperref.sty είναι να τοποθετείται η εντολή
\usepackage[...]{hyperref} στο τέλος του προλόγου του αρχείου που επε-
ξεργαζόμαστε (λίγο πριν την εντολή \begin{document}).Το πακέτο αναπροσαρ-
μόζει πάρα πολλές εσωτερικές εντολές του LATEX κι ίσως δημιουργεί προβλήματα
αν υπάρχουν κι άλλα μακροπακέτα που φορτώνονται μετά το hyperref.sty (κάτι
που είδαμε και με τη δημιουργία Ευρετηρίου όρων).

4. AntÐ Epilìgou

Δυο λόγια για τα πακέτα που παρουσιάσαμε στο άρθρο αυτό. Πιστεύω πως το
πρώτο πακέτο που παρουσιάστηκε (το pdfscreen.sty) προσφέρει αρκετές δυ-
νατότητες στον χρήστη αλλά έχει ακόμη περιθώρια επέκτασης και βελτίωσης.
Το μεγαλύτερο πλεονέκτημά του είναι πως απλοποιεί τη χρήση του πακέτου
hyperref.sty και προσφέρει μια όμορφη, εναλλακτική λύση στον απλό (μαύρο
κείμενο σε λευκό φόντο) τρόπο παρουσίασης του κειμένου μας από τον Ακροβάτη
της Adobe.
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Φυσικά, η δυνατότητα υπερ-δεσμών, η επιλογή χρωμάτων, το πλαίσιο πλοήγη-
σης του κειμένου συγκαταλλέγονται στα θετικά σημεία του πακέτου. Στην ουσία,
το πακέτο αναλαμβάνει τον έλεγχο των επιλογών του Ακροβάτη (ο αναγνώστης
δεν έχει στην διάθεσή του τα κλασσικά μενού επιλογών: File, Edit, Document
και λοιπά) μέσα από το πλαίσιο πλοήγησης που διαθέτει. Αξίζει, επίσης, να πειρα-
ματιστείτε με την επιλογή των χρωμάτων για το φόντο του κειμένου αλλά και για
το πλαίσιο πλοήγησης. Ακόμη, και με την επιλογή εικόνων που θα συνοδεύουν
και θα εμπλουτίζουν την on-line παρουσίασή σας. ΄Ενα πλεονέκτημα του πακέτου
είναι και η δυνατότητα επιλογής των πληροφοριών που θα παρουσιαστούν τόσο
στο τελικό γραπτό προϊόν, όσο και στην on-line μορφή του κειμένου. Πιστεύω
πως το πακέτο αυτό μπορεί να δώσει έναν εναλλακτικό τρόπο παρουσίασης πλη-
ροφοριών (όχι, δεν ήρθε το τέλος του PowerPoint, ακόμη. . . ). Τέλος, η επέκταση
και η υποστήριξη του πακέτου για κείμενα της κλάσης report θα συμβάλλει στην
εδραίωση του εργαλείου αυτού.

Δυστυχώς, η υποστήριξη ελληνικών είναι ακόμη ελλιπής. Αν και μπορούμε
να γράψουμε και να παρουσιάσουμε ελληνικό κείμενο με την χρήση του πακέ-
του babel, η παρουσίαση είναι ανεπαρκής, ενώ η χρήση του πακέτου δημιουργεί
προβλήματα και στις ετικέτες των πλήκτρων πλοήγησης του κειμένου, που δεν
εμφανίζονται στα ελληνικά, αλλά στα αγγλικά αλλά με ελληνικά γράμματα). ΄Ισως
αυτό να είναι ένα σημείο προς το οποίο ο σύλλογος θα μπορούσε να δραστηριο-
ποιηθεί, δεδομένης της διάθεσης του συγγραφέα του πακέτου να αναπτύξει το
πακέτο και να το κάνει όσο το δυνατόν πιο διεθνές.

΄Οσον αφορά το πακέτο hyperref.sty, που αποτελεί και τη μηχανή που κινεί
και το πακέτο pdfscreen.sty, οι πάρα πολλές δυνατότητες που προσφέρει στον
χρήστη ίσως αποτελούν και το μεγαλύτερο μειονέκτημά του. Αν και δεν προσφέρει
το όμορφο γραφικό περιβάλλον του πακέτου pdfscreen.sty, οι δυνατότητες
δημιουργίας δεσμών, εσωτερικών κι εξωτερικών, παραπομπών και σελιδοδεικτών
στο κείμενο που επεξεργαζόμαστε είναι σχεδόν απεριόριστες.

Η δυνατότητα επιλογής χρωμάτων, η δυνατότητα εισαγωγής πληροφοριών για
τον συγγραφέα και το κείμενο (που δεν είναι πλήρεις στο πακέτο pdfscreen.sty)
συγκαταλέγονται στα θετικά του πακέτου αυτού. Επίσης, το γεγονός πως το
hyperref.sty μπορεί να συνεργαστεί και με άλλες «μηχανές» και «οδηγούς»
πέραν του pdfTEX (όπως το hyperTEX, το dvips, ή κι εμπορικά πακέτα, όπως
το vtex της εταιρείας Micropress) είναι χαρακτηριστικά της ευελιξίας και της
επεκτασιμότητας που διακρίνει το πακέτο αυτό.

Ωστόσο, και στο πακέτο αυτό η υποστήριξη της Ελληνικής γλώσσας είναι αρ-
κετά . . . μπερδεμένη. Για παράδειγμα, μπορούμε να ορίσουμε Ελληνικές τιμές στα
ορίσματα pdftitle και pdfauthor (και μάλιστα χωρίς να χρειάζεται να επιλέξουμε
γλώσσα—δοκιμάστε Ελληνικό τίτλο αλλά για το όνομα χρησιμοποιείστε Λατινικά
γράμματα). ΄Ομως, όταν προσπάθησα να διαβάσω Ελληνικά στο κυρίως μέρος του
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κειμένου, δεν τα κατάφερα. ΄Ισως αυτό να είναι πρόβλημα του Ακροβάτη κι όχι του
πακέτου hyperref.sty. Λίγος πειραματισμός ακόμη θα ρίξει φως στο πρόβλημα,
πιστεύω.

Τέλος, η βοήθεια (με τη μορφή εγχειριδίων χρήσεως) εμφανίζει σημαντικές
διαφορές μεταξύ των δυο πακέτων. Ενώ το pdfscreen.sty έχει ένα πάρα πολύ
σύντομο και συμπυκνωμένο εγχειρίδιο, το αντίστοιχο του hyperref.sty είναι
λεπτομερές και αρκετά αναλυτικό και κατατοπιστικό. Είναι, νομίζω, απαραίτητο για
όποιον θέλει να ασχοληθεί σοβαρά με το πακέτο αυτό για τη δημιουργία κειμένων
σε φόρμα pdf. Καταλήγοντας, πιστεύω πως δεν μπορεί να γίνει σύγκριση των δυο
πακέτων που παρουσιάσαμε. Πολύ απλά, (αν κι ίσως αρκετά απλουστευμένα) θα
ήταν σαν να προσπαθούσαμε να συγκρίνουμε το TEX και το LATEX. Οι ομοιότητες
είναι πολλές, οι διαφορές όμως αρκετά περισσότερες. Το πακέτο pdfscreen.sty
θα φανεί χρήσιμο σε μια απλή παρουσίαση, όπου μεγαλύτερη σημασία ίσως έχει
η συνολική εμφάνιση. Σε αντίθεση, το πακέτο hyperref.sty θα μας είναι πιο
χρήσιμο στην δημιουργία «κλασσικών» αρχείων της φόρμας pdf, που θα περιέχουν
αρκετούς εσωτερικούς (αλλά και εξωτερικούς) δεσμούς, κι όπου χρήσιμο ρόλο θα
παίξουν κι οι σελιδοδείκτες του κειμένου.

Πριν κλείσουμε όμως, μια μικρή διόρθωση που πρέπει να γίνει. Από την πα-
ρουσίαση του pdfTEX στο προηγούμενο τεύχος του περιοδικού μέχρι σήμερα, το
pdfTEX εξελίχθηκε κι αυτήν τη στιγμή διατίθεται στην έκδοση 0.14ε από τον
κόμβο του Τσεχικού Συλλόγου cstug στην διεύθυνση: ftp://ftp.muni.cz/
pub/tex/local/cstug/thanh/pdftex/.
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DSSSL kai TEX
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Abstract

We briefly describe the SGML and XML markup languages. Next,
we briefly describe the DSSSL langauge. Then we demostrate how one
can typeset SGML/XML documents with TEX by transforming them to
a file format that can be processed with the jadetex package. Moreover,
we briefly discuss the necessary changes to jadetex in order to be able to
work with Ω

1. Eisagwgă

Η γλώσσα DSSSL (Document Style Semantics and Specification Language)
αποτελεί ένα εργαλείο για την επεξεργασία κειμένων γραμμένα είτε σε SGML είτε
σε XML.

Η SGML (Standard Generalized Markup Language) είναι μια γενική γλώσσα
επισήμανσης η οποία σχεδιάσθηκε ώστε να επιτρέπει την ανταλλαγή ηλεκτρονικών
εγγράφων. Ως γλώσσα επισήμανσης η SGML επιτρέπει να ορίσουμε το συντακτι-
κό και την σημασιολογία (semantics) μιας νέας γλώσσας επισήμανσης. Για παρά-
δειγμα, στο κείμενο που περιγράφει το πρότυπο της γλώσσας HTML οι ορισμοί
των διαφόρων ετικετών δίνονται σε SGML. Φυσικά, η SGML μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί και για την προετοιμασία ηλεκτρονικών εντύπων (αυτός ήταν άλλωστε
και ο λόγος της δημιουργίας της). Το σημαντικό είναι να κατανοήσει κάνεις ότι
ένα αρχείο SGML δεν περιέχει πληροφορίες που αφορούν τη μορφοποίηση του
κειμένου αλλά πληροφορίες καθαρά δομικού περιεχομένου. Συνήθως κάθε αρ-
χείο SGML συνοδεύεται από ένα αρχείο DTD (Document Type Definition) στο
οποίο ορίζουμε την σύνταξη που θα χρησιμοποιηθεί στο ηλεκτρονικό έγγραφο,
δηλαδή ποιες ετικέτες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Σε περιπτώσεις απλών
εγγράφων το αρχείο DTD μπορεί να είναι τμήμα του αρχείου SGML, δηλαδή ο
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κώδικας του να εμφανίζεται στο αρχείο SGML. Δυστυχώς η SGML είναι φοβερά
πολύπλοκη και έτσι δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανταλλαγή εγγράφων
μέσῳ του λεγομένου pagk’osmiou isto’u. Για τον σκοπό αυτό σχεδιάσθηκε η
XML. Για μια μη τεχνική εισαγωγή στην SGML μπορείτε να επισκεφθείτε τον
δικτυακό τόπο: http://www.arbortext.com/Think_Tank/SGML_Resources/

Getting_Started_with_SGML/getting_started_with_sgml.html.

Η XML (eXtensible Markup Language) έχει σχεδιασθεί με σκοπό την ικα-
νοποίηση των αναγκών εκείνων που ετοιμάζουν έγγραφα για διανομή μέσῳ του
Δικτύου. ΄Ετσι η XML παρέχει πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες από αυτές που
παρέχει η HTML. Η XML είναι αποτέλεσμα μιας προσπάθειας να γίνει εφικτή η
διανομή εγγράφων σε SGML μέσῳ του Η XML αποτελεί ένα πολύ μικρό υποσύ-
νολο της SGML και ικανοποιεί τους σχεδιαστικούς της στόχους, ενώ προσφέρει
σε αυτούς που ετοιμάζουν σελίδες HTML και δεν ενδιαφέρονται για τα πλεο-
νεκτήματα της SGML μια ευκαιρία να την εξατομικεύσουν και να προσθέσουν
αποκλειστικά στοιχεία στην HTML. Συνήθως υπάρχουν 3 αρχεία τα οποία επε-
ξεργάζεται μια εφαρμογή που μπορεί να προβάλει δεδομένα XML:

— Το αρχείο XML το οποίο περιέχει τα δεδομένα του εγγράφου το κείμενο
και την λογική διάρθρωσή του, η οποία σημειώνεται με ετικέτες.

— ΄Ενα αρχείο στυλ γραμμένο στην γλώσσα XSL (eXtensible Stylesheet Lan-
guage). Το αρχείο στυλ υπαγορεύει το πως θα πρέπει να γίνει η μορφοποίηση
των διαφόρων στοιχείων όταν αυτά προβάλλονται μέσῳ ενός προγράμματος
φυλλομέτρησης ή ένα επεξεργαστή κειμένου. Φυσικά μπορούμε να εφαρμό-
σουμε διαφορετικά αρχεία στυλ στο ίδιο αρχείο XML επιτυγχάνοντας έτσι
την αλλαγή της εμφάνισης με τον απλούστερο δυνατό τρόπο.

— ΄Ενα αρχείο ορισμού του τύπου του εγγράφου (DTD) με λειτουργικότητα
ανάλογη του αντίστοιχου αρχείου της SGML.

Για μια εισαγωγή στη γλώσσα XML μπορείτε να επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο
http://pdbeam.uwaterloo.ca/~rlander/XML_Tutorial. Ειδικά προγράμματα
επεξεργασίας αρχείων XSL και DSSSL χρησιμοποιούνται για τη μετατροπή αρ-
χείων SGML και XML σε εκτυπώσιμη μορφή αλλά και μορφή κατανοητή από τα
προγράμματα φυλλομέτρησης με ένα τελείως ελεγχόμενο και προβλέψιμο τρόπο.

Στο κείμενο αυτό παρουσιάζουμε τα βασικά χαρακτηριστικά της DSSSL, το
πρόγραμμα μετατροπής OpenJade και το πακέτο jadetex για τη στοιχειοθεσία της
εξόδου του προγράμματος OpenJade.
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<!DOCTYPE COOKBOOK

[

<!ELEMENT COOKBOOK - - (ctitle, recipe*)>

<!ELEMENT RECIPE - - (title, ingredient*)>

<!ELEMENT CTITLE - o (#PCDATA)>

<!ELEMENT TITLE - o (#PCDATA)>

<!ELEMENT INGREDIENT - o (#PCDATA)>

]>

<COOKBOOK>

<CTITLE>The Cookbook

<RECIPE>

<TITLE>Cake

<INGREDIENT>500g Flour

<INGREDIENT>200g Sugar

<INGREDIENT>300g Butter

</RECIPE>

</COOKBOOK>

<!doctype style-sheet PUBLIC

"-//James Clark//DTD DSSSL Style Sheet//EN">

(element COOKBOOK

(make simple-page-sequence))

(element CTITLE

(make paragraph

font-size: 30pt

quadding: ’center)) ;alignment

(element TITLE

(make paragraph

font-size: 24pt))

(element INGREDIENT

(make paragraph

font-size: 12pt))

Αρχείο SGML Αρχείο DSSSL

Σχῆμα 1: ΄Ενα αρχείο SGML και ένα απλό αρχείο DSSSL για την επεξεργασία
του.

2. Ti eÐnai h DSSSL?

Η DSSSL χρησιμοποιείται για τη μορφοποίηση είτε αρχείων SGML είτε αρ-
χείων XML. Η διαδικασία μορφοποίησης επιτυγχάνεται με την εφαρμογή κατα-
σκευαστικών κανόνων στα στοιχεία του αρχείου SGML/XML. Στο σχήμα 1 φαί-
νεται ο κώδικας ενός αρχείου SGML, το οποίο περιέχει και τις πληροφορίες του
αρχείου DTD, και ο κώδικας ενός αρχείου DSSSL. Βλέπουμε ότι στο αρχείο
SGML ορίζουμε την ετικέτα CTITLE και την χρησιμοποιούμε για σημειώσουμε
τη λέξη The Cookbook. Αντίστοιχα στο αρχείο DSSSL ορίζουμε ότι τα περιεχό-
μενα αυτής της ετικέτας θα πρέπει να στοιχειοθετηθούν στο κέντρο με γραμμα-
τοσειρά μεγέθους 30 στιγμών. Ανάλογες ¨ρυθμίσεισ’ υπάρχουν και για τις άλλες
ετικέτες που ορίζονται στο αρχείο SGML. Το στοιχειοθετημένο αποτέλεσμα του
αρχείου SGML με βάση τους συγκεκριμένους κανόνες του αρχείου DSSSL φαίνε-
ται στο σχήμα 2. Στην αρχή της ενότητας αναφερθήκαμε στους κατασκευαστικούς
κανόνες οι οποίοι επιτρέπουν την στοιχειοθεσία ενός αρχείου SGML/XML. Αλλά
τι ακριβώς είναι ένας κατασκευαστικός κανόνας; ΄Ενας κατασκευαστικός κανόνας
μπορεί να αναφέρεται είτε σε όλο το έγγραφο είτε σε ένα μόνο στοιχείο. Στο αρ-
χείο DSSSL του παραδείγματός μας έχουμε μόνο κανόνες της δεύτερης μορφής.
Η γενική μορφή ενός κατασκευαστικού κανόνα είναι η εξής:

(üíïìá-êáíüíá (Ýêöñáóç-"ôáéñéÜóìáôïò")

(ðáñÜóôáóç-äñÜóçò)

)
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Σχῆμα 2: Το στοιχειοθετημένο αποτέλεσμα του αρχείου SGML του σχήματος 1.

Η Ýêöñáóç-"ôáéñéÜóìáôïò" καθορίζει σε ποια ετικέτα θα εφαρμοσθεί ο
συγκεκριμένος κανόνας, ενώ η ðáñÜóôáóç-äñÜóçò τι ακριβώς θα πρέπει να συμ-
βεί όταν συναντήσουμε μια ετικέτα αυτού του είδους. Για παράδειγμα, αν έχουμε
το παρακάτω απόσπασμα αρχείου XML

<?xml version="1.0" ?>

<book>

<section>Construction rules

<header> Introduction</header>

</section>

<section>Construction languages

<header>Introduction</header>

</section>

</book>

Ο παρακάτω κανόνας θα εφαρμοσθεί στο στοιχείο header το οποίο μπορεί να
βρίσκεται σε ένα στοιχείο section

(element (section header)

(make paragraph

font-family-name: "Helvetica"

font-weight: ’bold

font-posture: ’oblique

(process-children)

)

)

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα η δράση που καθορίζεται σχετίζεται με το
είδος της γραμματοσειράς που θα χρησιμοποιηθεί για την στοιχειοθεσία του
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κειμένου. Πιο συγκεκριμένα το περιεχόμενο της ετικέτας header θα εμφανι-
σθεί χρησιμοποιώντας την γραμματοσειρά Helvetica σε έντονη πλάγια μορφή.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την DSSSL μπορείτε να βρείτε στους
δικτυακούς τόπους http://www.netfolder.com/DSSSL/MarkupRule.htm και
http://www.jclark.com/dsssl/. Ειδικά από το δεύτερο μπορείτε να ¨κατεβά-
σετε’ και του προτύπου ISO/IEC 10179:1996 που ορίζει την DSSSl.

3. To progrĹmmata Jade kai OpenJade

Τα προγράμματα Jade και OpenJade αποτελούν υλοποιήσεις του προτύπου
ISO/IEC 10179:1996 που ορίζει την γλώσσα DSSSL. Το πρώτο πρόγραμμα
αποτελεί προσωπική δουλειά του James Clark, ενώ το δεύτερο βασίζεται στο
πρώτο. Το πρόγραμμα OpenJade αναπτύχθηκε και συντηρείται από την ομάδα
OpenJade. Το πρόγραμμα Jade μπορείτε να το προμηθευτείτε από τον δικτυακό
τόπο http://www.jclark.com/jade/, ενώ το πρόγραμμαOpenJade μπορείτε να
το προμηθευτείτε από το δικτυακό τόπο http://openjade.sourceforge.net/.
Τέλος, οι λάτρεις. . . των λειτουργικών συστημάτων του Bill Gates μπορούν να
προμηθευτούν υλοποιήσεις των προγραμμάτων αυτών από το δικτυακό τόπο
http://www.sscd.de/openjade/. Τα προγράμματα Jade και OpenJade έχουν
ταυτόσημη συμπεριφορά και εμείς εδώ θα αναφερθούμε μόνο στο OpenJade. Το
πρόγραμμα OpenJade λειτουργεί από την γραμμή εντολών ακριβώς όπως και το
TEX. Το πρόγραμμα δέχεται ως είσοδο είτε ένα αρχείο SGML είτε ένα αρχείο
XML και το μετατρέπει σε μορφές αρχείων που συμπεριλαμβάνουν:

— Αναπαράσταση της ροής του αντικειμενικού δένδρου σε XML.

— Τη μορφή RTF για εκτύπωση μέσω των προγραμμάτων επεξεργασίας κει-
μένου της Micro$oft, όπως το Word1 .

— Τη μορφή TEX.

— Τη μορφή MIF για παραπέρα επεξεργασία με τον επεξεργαστή κειμένου
Framemaker.

— Σε μορφές SGML και XML πράγμα που επιτρέπει τη μετατροπή αρχείων
SGML/XML.

Το πρόγραμμα είναι εντελώς δωρεάν και το μόνο που ζητούν οι σχεδιαστές του
συστήματος OpenJade σε περίπτωση εμπορικής χρήσης είναι να αναγράφεται μια
σχετική ευχαριστία!!!

1 QwrÐc na eÐmai apìluta sÐgouroc, pisteÔw ìti ta arqeÐa RTF mporeÐ na ta epexergasteÐ
kai to sÔsthma StarOffice pou prosfèrei dwreĹn h Sun Microsystems.
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Η χρήση του προγράμματος είναι πολύ απλή: πηγαίνουμε σε ένα κατάλογο που
περιέχει τα απαραίτητα αρχεία DSSSL και δίνουμε την εντολή:

openjade demo.sgml

Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργηθεί ένα αρχείο XML με όνομα demo.fot. Αν
θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα αρχείο TEX, θα πρέπει να δώσουμε την εντολή

openjade -t tex demo.sgml

Η εντολή δημιουργεί το αρχείο demo.tex. Το ερώτημα που εύλογα τίθεται είναι:
Πως μπορούμε να διαχειριστούμε το παραγόμενο αρχείο TEX; Την απάντηση δίνει
η επόμενη ενότητα.

4. H fìrma jadetex

Η φόρμα jadetex σχεδιάσθηκε από τον Sebastian Rahtz και επιτρέπει την στοι-
χειοθεσία αρχείων SGML/XML με το TEX/Ωμέγα μέσῳ του TEX/Ωμέγα. Ειδικά
η δυνατότητα στοιχειοθεσίας με την χρήση του Ωμέγα προτάθηκε στον Sebastian
Rahtz από τον γράφοντα ο οποίος μάλιστα υπέδειξε και τον τρόπο που αυτό θα
έπρεπε να γίνει. Την φόρμα jadetex μπορείτε να το προμηθευτείτε από το δικτυα-
κό τόπο http://www.tug.org/applications/jadetex/. Η φόρμα απαιτεί τη
χρήση του πακέτου hyperref το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε από το δικτυακό
τόπο http://www.tug.org/applications/hyperref/. Επειδή για άγνωστους
λόγους το Ωμέγα δεν συνεργάζεται με το πακέτο hyperref, ο Rahtz δημιούργησε
το αρχείο nohyperref, το οποίο αποτελεί τμήμα του πακέτου hyperref, που απε-
νεργοποιεί όλες τις αναφορές στο πακέτο hyperref που υπάρχουν στο αρχείο jade-
tex.tex. ΄Ενα άλλο πρόβλημα είναι ότι πρέπει να δημιουργηθεί το αρχείο ut1ptm.fd
από το αρχείο ot1omlgc.fd αλλάζοντας όλα τα κέρματα OT1 σε UT1 και όλα τα
κέρματα omlgc σε ptm. Αν έχετε εγκατεστημένη τη τελευταία έκδοση του Ωμέγα
στον υπολογιστή σας, μπορείτε να προμηθευτείτε το αρχείο jadeomega.zip

από τους δικτυακούς τόπους ftp://ocean1.ee.duth.gr/pub/TeX/macros και
ftp://obelix.ee.duth.gr/pub/TeX και με αυτό να εγκαταστήσετε την έκδοση
του jadetex για το Ωμέγα. Οδηγίες εγκατάστασης περιέχονται στο αρχείο. Στο
σχήμα 3 φαίνεται το αρχείο SGML του σχήματος 1 και με ελληνικό κείμενο αλ-
λά και το στοιχειοθετημένο αποτέλεσμα όπως δημιουργήθηκε από το πρόγραμμα
OpenJade και τη φόρμα jadetex. Σημειώστε ότι σε περίπτωση που αλλάξετε το
όνομα του αρχείου που περιέχει τον κώδικα SGML, θα πρέπει να αλλάξετε και το
όνομα του αρχείου DSSSL.
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<!DOCTYPE COOKBOOK

[

<!ELEMENT COOKBOOK - - (ctitle, recipe*)>

<!ELEMENT RECIPE - - (title, ingredient*)>

<!ELEMENT CTITLE - o (#PCDATA)>

<!ELEMENT TITLE - o (#PCDATA)>

<!ELEMENT INGREDIENT - o (#PCDATA)>

]>

<COOKBOOK>

<CTITLE>Ï ÔóåëåìåíôÝò

<RECIPE>

<TITLE>Cake

<INGREDIENT>500g Áëåýñé

<INGREDIENT>200g ÆÜ÷áñç

<INGREDIENT>300g Âïýôõñï

</RECIPE>

</COOKBOOK>

Σχῆμα 3: Αρχείο SGML με ελληνικά και το στοιχειοθετημένο αποτέλεσμα που
δημιουργήθηκε με τη νέα έκδοση του jadetex.
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5. SumperĹsmata

Σε τούτο το άρθρο παρουσιάσαμε τον τρόπο με τον οποίο μπορεί κανείς να
στοιχειοθετήσει αρχεία SGML/XML που περιέχουν ελληνικό κείμενο χρησιμο-
ποιώντας το Ωμέγα. Αυτό έγινε δυνατό με την τροποποίηση της φόρμας jadetex
ώστε αυτή να μπορεί να δουλεύει και με το Ωμέγα. ΄Ισως αυτή να είναι η πρώτη
εφαρμογή του Ωμέγα που δημιουργήθηκε από κάποιον εκτός των δύο σχεδιαστών
του Ωμέγα, δηλαδή του Γιάννη Χαραλάμπους και του Τζων Πλέις. Δυστυχώς
η ελλιπής τεκμηρίωση (ελληνικά. . . documentation) του συστήματος να είναι και
ένας βασικός λόγος που, δυστυχώς, ακόμη και μεταξύ ελλήνων δεν είναι ακόμη
διαδεδομένο.
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jpeg2ps: Metatropă arqeÐwn JPEG se
PostScript
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Βασιλείου Σαχίνη 2, Ιωάννινα
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Abstract

In this article we present the program “jpeg2ps’, which is a free soft-
ware distribution that can be used to convert JPEG images to Encapsu-
lated Postscript files. Moreover, we briefly present ths charachteristics of
the JPEP image format, which is used as an image compression scheme
in order to minimize graphic file size, and the EPS image format.

1. Ti eÐnai to JPEG?

Το Joint Photographic Experts Group (ή απλά JPEG) είναι μια μορφή αρ-
χείου γραφικών που στηρίζεται σε έναν ευρέως διαδεδομένο αλγόριθμο συμπίεσης
εικόνας, που χρησιμοποιείται στο διαδύκτιο. Ο λόγος που το JPEG έχει αποκτήσει
τόσο μεγάλη φήμη είναι η ικανότητα μεγάλης συμπίεσης της εικόνας, που ελαττώ-
νει το μέγεθος των αρχείων γραφικών. Σε αντίθεση με τα αρχεία γραφικών GIF
τα οποία μπορούν να περιέχουν εικόνες και σχέδια με το πολύ 256 χρώματα, τα
αρχεία γραφικών τύπου JPEG μπορούν να περιέχουν μέχρι 16777216 χρώματα!.
Στα αρχεία JPEG χρησιμοποιείται μια πολλή εξεζητημένη μαθηματική τεχνική για
την συμπίεση εικόνας η οποία καλείται διακριτός μετασχηματισμός συνημίτονου.
Με τον μηχανισμό αυτό μπορούμε να παράγουμε κλίμακες συμπίεσης. ΄Ετσι κα-
νείς μπορεί να επιλέξει το βαθμό συμπίεσης που θέλει να εφαρμόσει σε μια εικόνα,
επηρεάζοντας παράλληλα και την ποιότητα της παραγόμενης εικόνας. ΄Οσο πιο πο-
λύ συμπιέζει κανείς μια εικόνα στη διαμόρφωση JPEG, τόσο πιο πολύ μειώνει την
ποιότητα της. Ο αλγόριθμος συμπίεσης του JPEG μπορεί να επιτύχει εξαιρετικά
υψηλούς βαθμούς συμπίεσης κάνοντας ένα αρχείο γραφικών μέχρι και 100 φορές
μικρότερο από το αρχικό. Αυτό είναι εφικτό επειδή ο αλγόριθμος συμπίεσης του
JPEG αποβάλλει τα περιττά δεδομένα της εικόνας καθώς την συμπιέζει. ΄Ετσι εάν
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συμπιεστεί μια εικόνα σε μορφή JPEG, επειδή από την εικόνα έχει χαθεί ένα μέρος
της αρχικής της πληροφορίας, δεν είναι εφικτό να αναπαραχθεί η αρχική εικόνα.
Για τον λόγο αυτό θα πρέπει κανείς να κρατεί πάντα ένα αντίγραφο της αρχι-
κής εικόνας πριν την συμπιέσει σε μορφή JPEG. Μία νέα μορφή JPEG η οποία
καλείται progressive JPEG, δίνει στα αρχεία JPEG τη δυνατότητα βαθμιαίας εμ-
φάνισης της εικόνας ανάλογη με αυτή των αρχείων γραφικών τύπου GIF. Η νέα
αυτή μορφή συνήθως απαιτεί περισσότερο χρόνο για την εμφάνιση της εικόνας
από ένα κοινό αρχείο JPEG, αλλά προσφέρει πιο γρήγορη προεπισκόπηση.

2. Ti eÐnai ta arqeÐa EPS?

Η φόρμα αρχείων Encapsulated PostScript (ή απλά EPS) δημιουργήθηκε για
να κάνει δυνατή την τοποθέτηση τμημάτων κώδικα PostScript μια σελίδα και
αποτελεί μια μορφή αρχείου γραφικών. Η PostScript είναι μια γλώσσα περιγραφής
σελίδας που σχεδιάστηκε για αποστολή αρχείων σε εκτυπωτή. Με τη φόρμα EPS
μπορεί κανείς να στείλει ένα αρχείο γραφικών απευθείας στον εκτυπωτή, εφόσον
το επιθυμεί. Ο κώδικας PostScript σε ένα αρχείο EPS ακολουθεί ορισμένους
κανόνες. Για παράδειγμα, δεν επιτρέπεται να έχουμε εντολές που σβήνουν την
σελίδα επειδή αυτό θα επηρεάσει όλη τη σελίδα και όχι μόνο το κομμάτι του κώδικα
EPS. ΄Ενα ακόμα απαγορευτικό σημείο για το EPS είναι ότι δεν μπορεί να πειράξει
το μέγεθος της σελίδας. Ο σκοπός του αρχείου EPS είναι να συμπεριληφθεί ως
επεξήγηση σε σελίδες που περιγράφονται με την PostScript. Η επεξήγηση αυτή
μπορεί να είναι συνδυασμός εικόνων, γραφικών και κειμένου. Τα αρχεία EPS
έχουν ως προεπιλογή τη δυνατότητα προεπισκόπησης. Υπάρχουν τρεις τρόποι
προεπισκόπησης: μια για πλατφόρμαMachintosh, μια για πλατφόρμα DOS και μία
ανεξάρτητη πλατφόρμας η οποία είναι γνωστή και EPSI.

3. To prìgramma jpeg2ps

Γενικά Το πρόγραμμα jpeg2ps του Thomas Merz μετατρέπει αρχεία JPEG
σε μορφή EPS. Στην πραγματικότητα, το πρόγραμμα δεν είναι μετατροπέας, αλλά
τοποθετεί κώδικα PostScript στην αρχή και το τέλος του αρχικού αρχείου JPEG,
ενώ το παραγόμενο αρχείο είναι κατανοητή μόνο από διερμηνευτές PostScript επι-
πέδου 2 και 3. ΄Ετσι το πρόγραμμα διαβάζει τις παραμέτρους μιας εικόνας (πλάτος,
ύψος, αριθμός αντικειμένων, κ.λπ.) από ένα αρχείο JPEG, δημιουργεί την κατάλ-
ληλη επικεφαλίδα για το παραγόμενο αρχείο EPS και μετά αντιγράφει τα δεδομένα
του αρχείου JPEG στο αρχείο εξόδου. Εξ’ ορισμού το πρόγραμμα jpeg2ps κω-
δικοποιεί τα δεδομένα του αρχείου JPEG σε μορφή ASCII85, μορφή που είναι
κατάλληλη για οποιοδήποτε κανάλι επικοινωνίας (σειριακό ή παράλληλο).
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Το πρόγραμμα jpeg2ps είναι γραμμένο σε ANSI C και έτσι μπορεί να μετα-
γλωττιστεί εύκολα σε διάφορα λειτουργικά συστήματα. Ο πηγαίος κώδικας δια-
τίθεται μέσῳ του CTAN ή από το δικτυακό τόπο http://www.pdflib.com/

jpeg2ps/index.html. Από τον ίδιο τόπο μπορείτε να προμηθευτείτε και τα αντί-
στοιχα εκτελέσιμα αρχεία για τα λειτουργικά συστήματα της Micro$oft. Ακόμη,
χρησιμοποιώντας τον κώδικα του προγράμματος jpeg2ps και το πρόγραμμα Dro-
pUnix, το οποίο είναι ένα περιτύλιγμα για συμβατικά προγράμματα UNIX που
εκτελούνται από τη γραμμή εντολών, είναι δυνατόν κανείς να μεταγλωττίσει το
πρόγραμμα και για λειτουργικά συστήματα Mac.

Η χρήση του προγράμματος jpeg2ps Για τη μετατροπή ενός αρχείου
JPEG σε μορφή EPS, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα jpeg2ps, κανείς θα πρέπει
να ρυθμίσει ορισμένα πράγματα που αφορούν την ανάλυση και τον τρόπο διαμόρ-
φωσης της εικόνας στη σελίδα. Εξ’ ορισμού το jpeg2ps δεν αλλάζει το μέγεθος
της εικόνας που υπάρχει σε ένα αρχείο JPEG. Σε ότι αφορά την ανάλυση της
εικόνας αυτή καθορίζεται σε dpi, δηλαδή σημεία ανά ίντσα, μέσῳ της παραμέτρου
-r. ΄Οσον αναφορά τώρα την διαμόρφωση της εικόνας στη σελίδα αυτή καθορί-
ζεται με την παράμετρο -p ìÝãåèïò, όπου ìÝãåèïò είναι ένα από τα παρακάτω
μεγέθη σελίδας: a0, a1, a2, a3, a4, a5, a6, b5, letter, legal, ledger, p11x17. ΄Ετσι
με την παράμετρο -p a4 καθορίζουμε ότι η εικόνα θα τοποθετηθεί σε σελίδα Α4
με 20 pt περιθώριο σε κάθε άκρη της σελίδας, καλύπτοντας πλήρως τουλάχιστον
τη μία της άκρη. Με την παράμετρο -h, το πρόγραμμα παράγει αρχείο ASCII 7bit
χρησιμοποιώντας την κωδικοποίηση ASCIIHex αντί της κωδικοποίησης ASCII85.
Τέλος, με την παράμετρο -a το πρόγραμμα προσπαθεί να χωρέσει την εικόνα σε
όλη τη σελίδα, περιστρέφοντάς την αν χρειαστεί (αν π.χ. το πλάτος της εικόνας
ξεπερνά το ύψος της).

Παράδειγμα ΄Εστω ότι θέλουμε να μετατρέψουμε το αρχείο pic.jpg σε μορ-
φή PostScript με ανάλυση 600 dpi, τότε η παρακάτω εντολή κάνει ακριβώς αυτό
που θέλουμε:

jpeg2ps -600 pic.jpg > pic.eps

jpeg2ps και TEX Στον κόσμο του TEX το πρόγραμμα jpeg2ps χρησιμοποιεί-
ται για την εισαγωγή αρχείων JPEG σε αρχεία TEX/LATEX. ΄Ετσι αν χρησιμο-
ποιούμε το LATEX, μπορούμε να εισαγάγουμε αρχεία γραφικών τύπου EPS με το
πακέτο graphics ή το πακέτο graphicx, με δεδομένο βέβαια ότι χρησιμοποιούμε
ένα πρόγραμμα οδηγό που μπορεί να χειριστεί αρχεία αυτού του τύπου. Το πιο
γνωστό πρόγραμμα που ικανοποιεί αυτές τις συνθήκες είναι το dvips του Tomas
Rokicki. Γίνεται λοιπόν φανερό ότι το πρόγραμμα jpeg2ps μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί για την εισαγωγή αρχείων JPEG σε έγγραφα που στοιχειοθετούνται με το
LATEX.
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Το TEX εκτός από άριστο σύστημα
στοιχειοθεσίας είναι και ένας άψογος
επεξεργαστής μακροεντολών. Μια μα-
κροεντολή είναι πολύ απλά ένα συμβο-
λικό όνομα που δίνουμε σε μία συλλο-
γή εντολών. Για παράδειγμα αν σ’ ένα
έγγραφο χρησιμοποιούμε πολλές φορές
την έκφραση «Κυρίες και Κύριοι», τότε
μπορούμε να ορίσουμε τη μακροεντολή:

\def\lag{Êõñßåò êáé Êýñéïé,}

Τώρα κάθε φορά που θα γράφουμε
στο αρχείο TEX/LATEX/ την εντολή
\lag, αυτή θα παράγει αυτόματα την
έκφραση «Κυρίες και Κύριοι,». ΄Οπως
φαίνεται από το παράδειγμα μια μακρο-
εντολή ορίζεται με το γράψουμε την εν-
τολή \def, το όνομα της νέας εντολής
(στην περίπτωση μας \lag) και, τέλος,
σ’ άγκιστρα το κείμενο ή και τις εντολές
που θα εμφανίζονται ή θα εκτελούνται
κάθε φορά που εκτελούμε την συγκε-
κριμένη νέα μακροεντολή. Από τη στιγ-
μή που ορίσουμε μια νέα μακροεντο-
λή, μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε
στον ορισμό μιας άλλης νέας μακροεν-

τολής. Αν και εξαιρετικά χρήσιμες, αυ-
τού του είδους οι μακροεντολές δεν επι-
τρέπουν στον προγραμματιστή να κά-
νει πολλά πράγματα. Αυτό που κάνει το
TEX ένα εξαιρετικό εργαλείο είναι το
γεγονός ότι επιτρέπει αναδρομικές (re-
cursive) μακροεντολές. ΄Ομως τι είναι η
αναδρομή;

΄Ενας ορισμός καλείται αναδρομικός
αν γίνεται με βάση τον εαυτό του. Για
παράδειγμα το παραγοντικό ενός ακε-
ραίου n ορίζεται ως εξής:

n! =

{

1, αν n = 0
n · (n − 1)!, αλλιώς

Η πρώτη περίπτωση ονομάζεται τερ-
ματική συνθήκη και η δεύτερη συν-
θήκη αναδρομής. ΄Ενα βασικό χαρακτη-
ριστικό όλων των αναδρομικών ορισμών
αποτελεί το γεγονός ότι μπορούμε να
τους υλοποιήσουμε με καθαρά επαναλει-
πτικές μεθόδους και με τη χρήση μιας
ειδικής δομής δεδομένων που ονομάζε-
ται στοίβα. Σκοπός μας βέβαια δεν εί-
ναι να κάνουμε μια σύντομη εισαγωγή
στην επιστήμη των Η/Υ, αλλά απλά να
δείξουμε κάποιες ιδαίτερες δυνατότητες
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\newcount\nfac

\newcount\n

\newcount\rn

\nfac=1

\immediate\write16{*****************************************}

\immediate\write16{Äþóå Ýíá èåôéêü áêÝñáéï ìéêñüôåñï áðü 13.}

\read-1to\num

\n\number\num

\rn\n

\def\fac{\ifnum\n>1\dofac\fi}

\def\dofac{\multiply\nfac\n

\advance\n-1\fac}

\fac

\immediate\write16{Ôï ðáñáãïíôéêü ôïõ \the\rn\space åßíáé %

\the\nfac.}

\immediate\write16{*****************************************}

\end

Σχήμα 1: Ο κώδικας αρχείου TEX που υπολογίζει το παραγοντικό ενός ακεραίου.

\documentclass{article}

\begin{document}

\makeatletter

\newcounter{nfac} % Ôï LaTeX ïñßæåé áõôïìÜôùò ôïõò åóùôåñéêïýò

\newcounter{n} % ìåôñçôÝò: \c@nfac, \c@n êáé \c@rn. Áõôïýò

\newcounter{rn} % ôïõò ìåôñçôÝò ôïýò ÷ñçóéìïðïéïýìå ðáñáêÜôù.

\setcounter{nfac}{1}

\typeout{**********************************************}

\typein[\num]{Äþóå Ýíá èåôéêü áêÝñáéï ìéêñüôåñï áðü 13.}

\setcounter{n}{\number\num}

\setcounter{rn}{\value{n}}

\newcommand{\fac}{\ifnum\value{n}>1\dofac\fi}

\newcommand{\dofac}{\multiply\c@nfac\c@n

\addtocounter{n}{-1}\fac}

\fac

\typeout{Ôï ðáñáãïíôéêü ôïõ \thern\space åßíáé \thenfac.}

\typeout{**********************************************}

\makeatother

\end{document}

Σχήμα 2: Ο κώδικας αρχείου LATEX που υπολογίζει το παραγοντικό ενός ακεραίου.
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του TEX. ΄Ετσι, δεν θα επεκταθούμε πε-
ρισσότερο στον τρόπο υλοποίησης της
αναδρομής. Ας υποθέσουμε τώρα ότι
θέλουμε να φτιάξουμε ένα απλό αρχείο
TEX το οποίο θα διαβάζει ένα θετικό
ακέραιο1 από το πληκτρολόγιο και θα
εμφανίζει το παραγοντικό του αριθμού
αυτού στην οθόνη του υπολογιστή μας.
Αν αυτό φαντάζει αδύνατο, έχουμε κα-
λά νέα για σας που θέλετε να κάνετε
ενδιαφέροντα πράγματα με το TEX: οι
μακροεντολές του TEX μπορούν να είναι
αναδρομικές! Στο Σχήμα 1 δίνεται ο κώ-
δικας ενός αρχείου TEX το οποίο κάνει
ακριβώς αυτό που ζητάμε. Ας προσπα-
θήσουμε να εξηγήσουμε τι ακριβώς κά-
νει ο κώδικας του Σχήματος 1. (Ο κώ-
δικας του Σχήματος 2, που δίνεται χω-
ρίς λεπτομερείς εξηγήσεις, κάνει ακρι-
βώς τα ίδια πράγματα χρησιμοποιώντας
τις αντίστοιχες «καθαρές» εντολές του
LATEX.)

Με την εντολή \newcount ορίζουμε
ένα νέο μετρητή και με την εντολή
\nfac=1 αναθέτουμε τον αριθμό 1 στο
μετρητή αυτό. Σημειώστε ότι το σύμ-
βολο = είναι προαιτερικό. Οι εντολές
\read-1 και \immediate\write16

διαβάζουν κείμενο από το πληκτρολό-
γιο και εμφανίζουν κείμενο στην οθόνη
του υπολογιστή αντίστοιχα. Η εντολή
\n\number\num αναθέτει στο μετρητή
\n τον αριθμό που προκύπτει από τη με-
τατροπή της λέξης που περιέχεται στη
μακροεντολή \num. Αν για τον οποιοδή-
ποτε λόγο η μακροεντολή \num δεν αν-
τιστοιχεί σε μια ακολουθία ψηφίων το
TEX σταματά με ανάλογο μήνυμα λά-

θους. Σημειώστε ότι αγνοεί παντελώς
ότι κενά πληκτρολόγήσουμε.

Περνάμε τώρα στον ορισμό της μα-
κροεντολής \fac. Εδώ βλέπουμε χρήση
μιας πρωτόγονης εντολής του TEX: της
εντολής \if. Η εντολή \if έχει διά-
φορες μορφές και μία από αυτές, η
\ifnum, επιτρέπει την σύγκριση αριθ-
μών ή/και μετρητών. Οι δυνατές συγ-
κρίσεις είναι τρεις: μεγαλύτερο (>), μι-
κρότερο (<) και ίσο (=). Αν η σύγκριση
είναι αληθής, εκτελείται ότι ακολουθεί
τη σύγκριση μέχρι το TEX να συναντή-
σει τη λέξη \fi, οπότε και τερματίζε-
ται. Αν συναντήσει τη λέξη \else πριν
από τη λέξη \fi, τότε απλά εκτελεί ότι
ακολουθεί αυτή τη λέξη μέχρι να βρει
τη λέξη \fi αν και μόνο αν η συγκριση
είναι ψευδής. Μετά από αυτή την αναγ-
καστική παρένθεση, συνεχίζουμε με τον
ορισμό της μακροεντολής \fac: η μα-
κροεντολή αυτή ελέγχει αν ο μετρητής
\n είναι μεγαλύτερος από το 1 και αν εί-
ναι εκτελεί τη μακροεντολή \dofac. Η
μακροεντολή αυτή με την σειρά της πολ-
λαπλασιάζει το μετρητή \nfac με την
τρέχουσα τιμή του μετρητή \n, μειώ-
νει τη τιμή του μετρητή \n κατά ένα
και εκτελεί τη μακροεντολή \fac. Απλό
δεν είναι; Προσέξτε ότι δημιουργούμε
δύο μακροεντολές: η μια περιέχει την
τερματική συνθήκη και μία τη συνθήκη
αναδρομής. Ως άσκηση μπορείτε να με-
τατρέψετε τον παραπάνω κώδικα ώστε
να υπολογίζει το άθροισμα των αριθ-
μών από το 1 ως την τιμή του μετρητή
\nfac; (Υπόδειξη: το άθροισμα μπορεί

1 H mègisth timă pou mporeÐ na lĹbei ènac metrhtăc tou TEX/Ω mporeÐ na eÐnai mikrìterh ă
Ðsh tou 230 = 1073741824.
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να ορισθεί ως εξής:

s(n) =

{

0, αν n = 0
n + s(n − 1), αλλιώς

όπου s μια συνάρτηση που υπολογίζει
το άθροισμα των αριθμών από το 1 ως
το n. Η απάντηση βρίσκεται στο τέλος
του άρθρου.)

Αν και το αρχείο μας παράγει τα
αναμενόμενα αποτελέσματα, εντούτοις
ένας καλός TEXνίτης θα δήλωνε την μα-
κροεντολή \fac ως εξής:

\def\fac{\ifnum\n>1%

\expandafter\dofac\fi}

Δηλαδή θα χρησιμοποιούσε την
πρωτόγονη εντολή \expandafter

ακριβώς πριν από τη μακροεντολή
\dofac. Ασφαλώς θα αναρωτιέστε για-
τί θα πρέπει να γίνει αυτό και επιπλέον
ποιά η σημασία αυτής της εντολής. Ας
πάρουμε τα πράγματα με την σειρά. ΄Ο-
ταν το TEX εκτελεί μία εντολή αυτό
που κάνει είναι ουσιαστικά να την ανα-
γάγει (expand) σε πρωτόγονες εντολές

τις οποίες φυσικά μπορεί να εκτελέσει.
Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες που
διέπουν την αναγωγή μακροεντολών,
αλλά υπάρχουν και εντολές που αλλά-
ζουν αυτή την συμπεριφορά. Μια τέτοια
εντολή είναι η \expandafter. Πιο συγ-
κεκριμένα αν έχουμε τη σειρά εντολών
\expandafter\a\b, όπου τα \a \b εί-
ναι είτε μακροεντολές είτε κάποιο ειδικό
σύμβολο, π.χ., το σύμβολο {, το TEX
πρώτα αναγάγει την \b και μετά βάζει
μπροστά την \a και αναγάγει συνολικά
το αποτέλεσμα. Στην περίπτωση μας,
αυτό απλά σημαίνει ότι έχουμε λιγότε-
ρες απαιτήσεις από το TEX και για του
λόγου το αληθές συγκρίνεται τα στα-
τιστικά στο τέλος του αρχείου .log

που παράγεται μετά την εκτέλεση του
αρχείου LATEX.

Είδαμε τον τρόπο με τον οποίο κα-
νείς μπορεί να δηλώσει απλές αναδρο-
μικές μακροεντολές. Στο επόμενο τεύ-
χος του περιοδικού θα συζητήσουμε τον
τρόπο με τον οποίο κανείς μπορεί να δη-
λώσει παραμετρικές μακροεντολές, δηλ.
νέες εντολές που έχουν παραμέτρους.

Σχήμα 3: Η απάντηση στην άσκηση του άρθρου σε κώδικα TEX.

\newcount\sum

\newcount\n

\newcount\rn

\sum=1

\immediate\write16{*******************************************}

\immediate\write16{Äþóôå Ýíá èåôéêü áêÝñáéï}

\read-1to\num

\n\number\num

\rn\n

\def\Sum{\ifnum\n>1\expandafter\doSum\fi}

\def\doSum{\advance\sum by\n
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\advance\n-1\Sum}

\ifnum\rn>0

\Sum

\immediate\write16{Ôï Üèñïéóìá ôùí ðñþôùí %

\the\rn\space áêåñáßùí åßíáé \the\sum.}

\else

\immediate\write16{Ï áñéèìüò ðïõ äþóáôå äåí åßíáé èåôéêüò!}

\fi

\immediate\write16{*******************************************}

\end

Σχήμα 4: Η απάντηση στην άσκηση του άρθρου σε κώδικα LATEX.

\documentclass{article}

\begin{document}

\newcounter{sum} % Óôçí ðåñßðôùóç åôïýôç, äåí ÷ñåéÜæåôáé

\newcounter{n} % íá ÷ñçóéìïðïéÞóïõìå ôïõò åóùôåñéêïýò

\newcounter{rn} % ìåôñçôÝò ôïõ LaTeX (âë. Ó÷Þìá 2).

\setcounter{sum}{0}

\typeout{*******************************************}

\typein[\num]{Äþóôå Ýíá èåôéêü áêÝñáéï}

\setcounter{n}{\number\num}

\setcounter{rn}{\value{n}}

\newcommand{\Sum}{\ifnum\value{n}>1\expandafter\doSum\fi}

\newcommand{\doSum}{\addtocounter{sum}{\value{n}}

\addtocounter{n}{-1}\Sum}

\ifnum\value{rn}>0

\Sum

\typeout{Ôï Üèñïéóìá ôùí ðñþôùí %

\thern\space áêåñáßùí åßíáé \thesum.}

\else

\typeout{Ï áñéèìüò ðïõ äþóáôå äåí åßíáé èåôéêüò!}

\fi

\typeout{*******************************************}

\end{document}
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Bibĺio-Parouśiash

Dhmătrioc >A. FilÐppou

Κάτω Γατζέα
385 00 Βόλος

Duä lìgia giĂ tŸnBibĺio-Parousíash � <EtoÜtec oÉ selÐdec skopä êqoun nĂ parou-
siĹsoun årismèna biblÐa poÌ jĂ ândièferan tÈc TEXnÐtriec kaÈ toÌc TEXnÐtec. KĹje sundromŸ
stŸn parousÐash nèwn biblÐwn (ĆllĂ kaÈ îqi tìso nèwn) gÔrw Ćpä tä TEX kaÈ tŸn tupografÐa
eÚnai kalodeqoÔmenh. (OÉ perÐergoi ĆnagnÀstec mporoÜn âpÐshc nĂ shmeiÿsoun íti tän tÐtlo
{BiblÐo-ParousÐash} tän daneistăkame Ćpä kĹpoiec kajhmerinàc âfhmerÐdec, ĆllĂ âlpÐzoume
íti � miŘc kaÈ prìkeitai giĂ éna tìso mikrä dĹneio � jĂ mŘc tä qarÐsoun.)

∗
*
*∗

Michel Goosens, Sebastian Rahtz, Eitan Gurari, Ross Moore καὶ
Robert Sutor, The LATEX Web Companion , Addison-Wesley Pub. Co.,
Reading, Massachusetts, USA 1999. Σελ. 448. ISBN 0-201-43311-7.Τιμὴ 37 δολ.
ΗΠΑ (περίπου 13.000 δρχ.). Διατίθεται ἀπὸ βιβλιοπωλεῖα ξένων ἐπιστημονικῶν
βιβλίων.

῞Οποιος παρακολουθεῖ αὐτὸ τὸν καιρὸ τὶς συζητήσεις ποὺ γίνονται στὸ Δια-
δίκτυο γύρω ἀπὸ τὸ TEX καὶ τὸ LATEX θὰ διαπιστώσει ὅτι ἕνα μεγάλο μέρος ἀπὸ
αὐτὲς τὶς συζητήσεις ἀφορᾶ τὴν χρήση τοῦ TEX ἢ τοῦ LATEX γιὰ τὴν παραγωγὴ
ἱστοσελίδων ἢ καὶ τὸ ἀντίστροφο. Πολλοὶ χρῆστες τοῦ TEX/LATEX ἐπιθυμοῦν νὰ
μάθουν πῶς μποροῦν νὰ παράγουν μὲ τὸ TEX/LATEX ἠλεκτρονικὰ ἔντυπα στὴν
μορφὴ ἀρχείων PDF, πῶς μποροῦν νὰ μετατρέψουν ἕνα ἀρχεῖο .tex σὲ ἱστο-
σελίδες τοῦ Διαδικτύου καὶ τὸ ἀντίστροφο, ἢ τί εἶναι ὅλες αὐτὲς οἱ γλῶσσες
ἐπισήμανσης (markup languages) μὲ τὴν κατάληξη ML.

῾Ο Michel Goosens καὶ ὁ Sebastian Rahtz, ποὺ εἶναι γνωστοὶ ἀπὸ προηγού-
μενα βιβλία τους γιὰ τὸ LATEX, συνεργάσθηκαν μὲ τὸν Eitan Gurari (τὸν δημιουρ-
γὸ τοῦ προγράμματος TEX4ht), τὸν Ross Moore [ποὺ ἔχει συνεργαστεῖ πολὺ μὲ
τὸν Νίκο Δράκο γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ perl (perl script) LATEX2HTML] καὶ τὸν
Robert Sutor (τὸν βασικὸ δημιουργὸ τοῦ προγράμματος/προσθήκης IBM tech-
explorer), γιὰ νὰ παρουσιάσουν ἕναν ἐπιβλητικὸ τόμο ποὺ ἀπαντᾶ σὲ ἕνα πλῆθος
ἐρωτημάτων ποὺ σχετίζονται μὲ τὸ Διαδίκτυο καὶ τὸ TEX/LATEX.

Τὸ βιβλίο The LATEX Web Companion ἀποτελεῖ μία εἰσαγωγὴ στὶς γλῶσσες
ἐπισήμανσης καὶ ταυτοχρόνως μία ἐξαιρετικὴ περιγραφὴ τῶν διαφόρων ἐργαλείων
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δημιουργίας ἱστοσελίδων ἀπὸ τὸ TEX/LATEX. Οἱ συγγραφεῖς ξεκινοῦν ἀπὸ τὰ
ἁπλά· ἐξηγοῦν τί σημαίνει ἀρχεῖο PDF καὶ πῶς παράγεται ἕνα τέτοιο ἀρχεῖο ἀπὸ
κώδικα TEX. Κατόπιν περιγράφουν λεπτομερῶς δύο ἐργαλεῖα μετατροπῆς ἀρχείων
TEX/LATEX σὲ ἀρχεῖα HTML: τὸ πρόγραμμα LATEX2HTML καὶ τὸ πρόγραμμα
TEX4ht. Οἱ συγγραφεῖς ἐξηγοῦν ἐπίσης τί σημαίνει ἡ γλώσσα ἐπισήμανσηςHTML
(HyperText Markup Language) καὶ ποιά ἡ σχέση της μὲ τὴν SGML (Standard
Generalized Markup Language), τὴν XML (eXtensible Markup Language) καὶ
τὴνMathML (Mathematical Markup Language). Γιὰ τοὺς ἀπαιτητικούς, ὑπάρχει
ἀκόμα ἕνα κεφάλαιο γιὰ τὴν ἄμεση ἐμφάνιση ἀρχείων LATEX στὸ διαδίκτυο [μέσῳ
τῆς εἰδικῆς προσθήκης (browser plug-in) IBM techexplorer ἢ τῆς ἐφαρμογῆς java
(java applet) WebEQ], καθὼς καὶ ἕνα κεφάλαιο γιὰ τὴν ἀνάστροφη μετατροπὴ
ἠλεκτρονικῶν κειμένων HTML/XML σὲ ἀρχεῖα LATEX καὶ σὲ ἀρχεῖα PDF.

῾Η χρήση τοῦ Διαδικτύου γιὰ τὴν παρουσίαση ἠλεκτρονικῶν κειμένων συνε-
χῶς μεγαλώνει. Θὰ ἦταν ἄδικο οἱ φίλοι τοῦ TEX, ποὺ μόχθησαν πολὺ γιὰ τὴν
καθιέρωση τῆς ἠλεκτρονικῆς ελευθερίας τοῦ λόγου, νὰ μείνουν ἔξω ἀπὸ αὐτὸ τὸ
πανηγύρι καὶ νὰ τὸ ἀφήσουν στὰ χέρια τῆς Microsoft. Τὸ βιβλίο The LATEX Web

Companion εἶναι ἡ πρώτη συστηματικὴ καταγραφὴ τῶν ἐργαλείων ἐκείνων ποὺ
θὰ μᾶς ἐπιτρέψουν νὰ μείνουμε μέσα στὰ πράγματα. ῞Οσοι λοιπὸν ἀγαπᾶτε τὸ
TEX καὶ θέλετε νὰ δημοσιεύσετε τὰ κείμενά σας καὶ στὸWeb, ἀγοράστε αὐτὸ τὸ
βιβλίο — ἀξίζει τὰ λεφτά του!

∗
*
*∗

Victor Scholderer, Τὰ ἑλληνικὰ τυπογραφικὰ στοιχεῖα 1465–
1927 , μτφ. Γιῶργος Δ. Ματθιόπουλος, ᾿Εκδόσεις Μαστορίδη, Σειρὰ Τυποφιλία/
῾Ελληνικὴ Τυπογραφία, Θεσσαλονίκη 1994. Σελ. ιγ′ + 93. ISBN 960-7285-12-3.
Τιμὴ 12.500 δρχ. χαρτόδετο, καὶ 25.000 δρχ. σὲ εἰδικὴ καλλιτεχνικὴ βιβλιοδε-
σία μέσα σὲ θήκη ἀπὸ πορφυρὸ ὕφασμα καὶ χρυσοτυπία. Διατίθεται ἀπὸ τὸ βι-
βλιοπωλεῖο «Τυποφιλία», Δελλίου 6, 546 21 Θεσσαλονίκη, τηλ. 031-239823, φὰξ
031-269651.

Τὸ συγκεκριμένο βιβλίο ἀποτελεῖ τὴν ἑλληνικὴ μετάφραση ἑνὸς μάλλον ξεχα-
σμένου λευκώματος ποὺ εἶχε κυκλοφορήσει μὲ τὴν εὐκαιρία μίας ἔκθεσης σπανίων
ἑλληνικῶν βιβλίων στὸ Βρετανικὸ Μουσεῖο τὸ 1927. Τὸ λεύκωμα ἐκεῖνο, μὲ τὸν
πρωτότυπο τίτλο Greek Printing Types 1465–1927 (Oxford 1927), περιεῖχε φω-
τοτυπικὲς ἀνατυπώσεις πολλῶν ἑλληνικῶν ἐντύπων ποὺ κυκλοφόρησαν ἀπὸ τὸν
15ο αἰ. ἔως τὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰ.

῾Ο Victor Scholderer (Βίκτωρ Σόλντερερ, 1880–1975), ποὺ ἐπιμελήθηκε τὴν
ἔκδοση τοῦ πρωτοτύπου λευκώματος, σπούδασε κλασικὴ φιλολογία στὴν ᾿Οξ-
φόρδη καὶ δούλεψε γιὰ πολλὰ χρόνια στὸ Βρετανικὸ Μουσεῖο ὡς βιβλιοθηκονό-
μος σπανίων ἀρχετύπων βιβλίων. Γιὰ τὶς ἀνάγκες τῆς δουλειᾶς του, σχεδίασε τὰ
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EÊkìna 1: >Apìspasma Ćpä tän >EpitĹfio toÜ Periklĺ, êtsi ípwc tän katègraye
å JoukudÐdhc, stoiqeiojethmèno mà tŸn grammatoseirĂ New Hellenic ({>AttikĹ})
toÜ Victor Scholderer. (<H eÊkìna proèrqetai Ćpä tä biblÐo: M. S. Macrakis
(editor), Greek Letters: From Tablets to Pixels, Oak Knoll Press, New Castle,
Delaware, USA, 1996, sel. 17.)

στοιχεῖα New Hellenic, μία γραμματοσειρὰ ποὺ κυκλοφόρησε στὸ ἐμπόριο ἀπὸ
τὴν ἑταιρεία Monotype τὸ 1928 καὶ ποὺ χρησιμοποιήθηκε πολύ (κυρίως μὲ τὸ
ὄνομα «Ἀττικά») σὲ ἑλληνικὲς ἐφημερίδες καὶ βιβλία τὴν ἐποχὴ τῆς μονοτυπίας
καὶ τῆς λινοτυπίας (βλ. Εἰκόνα 1). ῾Η ἑλληνικὴ μετάφραση τοῦ λευκώματος ἔ-
χει ἐμπλουτισθεῖ μὲ ἕνα βιογραφικὸ σημείωμα τοῦ Scholderer (γραμμένο ἀπὸ τὸν
Martin Davis) καθὼς καὶ μία ἀναλυτικὴ παρουσίαση τῶν στοιχείων New Hellenic
(γραμμένη ἀπὸ τὸν John H. Bowman).

῾Η ἔκδοση τῆς μετάφρασης τοῦ λευκώματος τοῦ Scholderer στὴν ἑλληνικὴ
γλώσσα εἶναι πραγματικὰ διαμάντι τυπογραφικῆς μαστοριᾶς, μία ἀπόδειξη τῶν
ἐξαιρετικῶν ἱκανοτήτων τοῦ Κλήμη Μαστορίδη, τῆς ψυχῆς τῶν ᾿Εκδόσεων Μα-
στορίδης/Τυποφιλία. ῾Ο Τάκης Κατσουλίδης, σχεδιαστὴς στοιχείων καὶ καθηγη-
τὴς τοῦ ΤΕΙ Ἀθηνῶν, σχεδίασε εἰδικὰ γιὰ τὴν ἔκδοση αὐτὴ τὴν γραμματοσειρὰ
GFS Neohellenic, μία ἠλεκτρονικὴ ἔκδοση τῆς γραμματοσειρᾶς New Hellenic τοῦ
Scholderer. Οἱ εἰκόνες τοῦ πρωτοτύπου ἔχουν ἀναπαραχθεῖ μὲ θρησκευτικὴ εὐ-
λάβεια στὴν ἔκδοση τῆς ἑλληνικῆς μετάφρασης πρὸς τέρψιν τῶν ὀφθαλμῶν τῶν
φίλων τῆς τυπογραφίας. Συνεπῶς, ὅσοι ἀγαποῦν τὴν ἱστορία τῆς ἑλληνικῆς τυπο-
γραφίας θὰ ἐκτιμήσουν ἰδιαιτέρως τὸ βιβλίο αὐτό. Τὰ μόνα ἀρνητικὰ τοῦ βιβλίου
εἶναι ἡ κάπως ἁλμυρὴ τιμή του γιὰ τὰ ἑλληνικὰ δεδομένα, ἀλλὰ καὶ τὸ γεγονὸς
ὅτι ἀπουσιάζει ἀπὸ τὰ ράφια τῶν περισσοτέρων βιβλιοπωλείων.

Ἀξίζει νὰ σημειώσουμε ὅτι ἀπὸ τὶς ᾿Εκδόσεις Μαστορίδης κυκλοφορεῖ ἐπίσης
τὸ πρωτότυπο λεύκωμα τοῦ Scholderer στὴν ἀγγλικὴ γλώσσα σὲ φωτοτυπικὴ
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ἀνατύπωση στὴν τιμὴ τῶν 100 δολ. ΗΠΑ (περίπου 35.000 δρχ., χαρτόδετο) ἢ
στὴν τιμὴ τῶν 150 δολ. ΗΠΑ (περίπου 55.000 δρχ., μέσα σὲ καλλιτεχνικὴ θήκη).

∗
*
*∗

Robin Williams, The Non-Designer’s Design Book — Design and

Typographic Principles for the Visual Novice, Peachpit Press, USA,
1994. Σελ. 144. ISBN 1-566-09159-4. Τιμὴ 15 δολ. ΗΠΑ (περίπου 5.500 δρχ.).

Robin Williams καὶ John Tollett, The Non-Designer’s Web Book —

An Easy Guide to Creating, Designing, and Posting Your Own Web

Site, Peachpit Press, USA, 1997. Σελ. 287. ISBN 0-201-68859-Χ. Τιμὴ 40 δολ.
ΗΠΑ (περίπου 14.000 δρχ.).

Robin Williams καὶ Nancy Davis (editor), The Non-Designer’s Type

Book — Insight and Techniques for Creating Professional-Level

Type, Peachpit Press, USA, 1998. Σελ. 240. ISBN 0-201-35367-9. Τιμὴ 25 δολ.
ΗΠΑ (περίπου 9.000 δρχ.).

Διατίθονται ἀπὸ βιβλιοπωλεῖα ξένων ἐπιστημονικῶν βιβλίων.

῾Η ἱστορία τῆς ἀμερικανίδας καθηγήτριας Robin Williams μοιάζει κάπως μὲ
ἐκείνη τοῦ Donald Knuth. ᾿Εκεῖνος εἶχε — λέει – βαρεθεῖ νὰ βλέπει μαθηματικοὺς
τύπους γεμάτους τυπογραφικὰ λάθη. ᾿Εκείνη δὲν ἔβρισκε κανένα βιβλίο ποὺ νὰ
ἐξηγεῖ μὲ λόγια ἁπλὰ τὴν λειτουργία τοῦ Macintosh στοὺς μαθητές της. ῎Ετσι,
ἐκεῖνος ἔφτιαξε τὸ TEX, ἐνῶ ἐκείνη ἔγραψε τὸ πρῶτο βιβλίο της μὲ τίτλο The

Little Mac Book . Καὶ στὶς δύο περιπτώσεις μία ἀνάγκη προκάλεσε τὴν δημιουργία
ἑνὸς ἔργου ποὺ θὰ μείνει κοινὸ κτῆμα ὅλων.

῾Ο Knuth, ὡστόσο, σταμάτησε στὸ TEX, ἀφοῦ — ὅπως δήλωσε — ὁ στόχος
τῆς ζωῆς του εἶναι νὰ ὁλοκληρώσει τὴν σειρὰ τῶν βιβλίων The Art of Compu-

ter Programming. Ἀντιθέτως, ἡWilliams συνέχισε μὲ μιὰ σειρὰ βιβλίων γιὰ τὴν
αἰσθητικὴ καλλιέργεια τῶν χρηστῶν ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν ποὺ μεταμορφώ-
θηκαν σὲ ἐρασιτέχνες τυπογράφους μέσα σὲ μία νύχτα.

Τὰ περισσότερα βιβλία τῆςWilliams κυκλοφοροῦν σὲ μία σειρὰ μὲ τὸν γενικὸ
τίτλο The Non-Designer’s. . . Book . Τὸ πρῶτο βιβλίο αὐτῆς τῆς σειρᾶς, τὸ βιβλίο
ποὺ φέρει τὸν τίτλο The Non-Designer’s Design Book , ἐξηγεῖ στὸν ἀρχάριο τὴν
προσέγγιση εἰκόνων καὶ κειμένου, τὴν εὐθυγράμμιση, τὴν ἐπανάληψη καὶ τὴν
ἀντίθεση. Βιβλίο χρήσιμο γιὰ ὅλους — ἀκόμα καὶ γιὰ ἐκείνους ποὺ τὸ μόνο ποὺ
τοὺς ἐνδιαφέρει εἶναι νὰ διαθέτουν πάντα ἕνα εὐπαρουσίαστο βιογραφικὸ σημείωμα
(ἴσως κυρίως γι’ αὐτούς).
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Τὸ δεύτερο βιβλίο ἀπὸ τὴν ἴδια σειρά, τὸ βιβλίο μὲ τίτλο The Non-Designer’s

Web Book , ἀπευθύνεται σὲ ἐκείνους ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὴν δημιουργία ἱστο-
σελίδων. Τὸ βιβλίο αὐτὸ ἀπευθύνεται κυρίως σὲ ἐκείνους ποὺ νομίζουν ὅτι ἡ
δημιουργία ἱστοσελίδων γίνεται παιχνιδάκι μὲ ὁρισμένα ἐμπορικὰ προγράμματα,
καὶ ἔτσι ταλαιπωροῦν τοὺς ταξιδιῶτες τοῦ κυβερνοχώρου μὲ ἀχταρμάδες εἰκόνων
καὶ κειμένου, μὲ χρώματα ποὺ δὲν ταιριάζουν καὶ κινούμενα γραφικὰ GIF ποὺ
βγάζουν μάτια. ῾Ο ἀρχάριος σχεδιαστὴς ἱστοσελίδων ἔχει ὁπωσδήποτε ἀνάγκη
ἀπὸ τὸ βιβλίο αὐτό.

Τὸ τρίτο βιβλίο τῆς σειρᾶς, τὸ βιβλίο μὲ τίτλο The Non-Designer’s Type Book ,
παρουσιάζει τὶς ἀρχὲς τῆς καλῆς χρήσης τῶν στοιχείων. Πρόκειται οὐσιαστικὰ
γιὰ μία ἐπανέκδοση ἑνὸς παλαιότερου βιβλίου ἀπὸ τὴν ἴδια συγγραφέα, τὸ ὁποῖο
ἔφερε τὸν τίτλο Beyond “The Mac is not a Typewriter”. ῾Ο ἄπειρος ἀναγνώστης
μαθαίνει ἀπὸ τὶς σελίδες αὐτοῦ τοῦ βιβλίου τί στοιχεῖα θὰ πρέπει νὰ χρησιμοποιήσει
καὶ πῶς θὰ πρέπει νὰ τὰ χρησιμοποιήσει, γιὰ νὰ ἐπιτύχει τὴν πιὸ ἀποτελεσματικὴ
μετάδοση τοῦ μηνύματος ποὺ περιέχεται στὸ ἔγγραφο ἢ στὴν ἱστοσελίδα του.

Συνοψίζοντας μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι ἡ Williams γνωρίζει ποιό εἶναι τὸ ἀνα-
γνωστικὸ κοινό της, γι’ αὐτὸ καὶ χρησιμοποιεῖ γλώσσα ἁπλή. ῾Ωστόσο, πολλὲς
φορὲς ἀφήνει τὸ δασκαλίστικο ὕφος νὰ τὴν κυριεύσει. Πολλοὶ βρίσκουν ὅτι αὐτὸ
ἀκριβῶς τὸ ὕφος τῆςWilliams εἶναι πνευματῶδες. ῞Ομως τὸ πολὺ πνεῦμα βλάπτει·
καταντάει κουραστικὸ καὶ μερικὲς φορὲς προσβλητικὸ γιὰ τὸν ἀναγνώστη.

∗
*
*∗

R. D. Hersch, J. André καὶ H. Brown (editors), Electronic Pub-

lishing, Artistic Imaging, and Digital Typography . Proceedings of the
7th International Conference on Electronic Publishing (EP ’98) that was held
jointly with the 4th Interational Conference on Raster Imaging and Digital Ty-
pography (RIDT ’98), St-Malo, France, March/April 1998. Springer (Springer
Lecture Notes on Computer Science, no. 1375), Germany, 1998. Σελ. viii + 575.
ISBN 3-540-64298-6. Τιμὴ 59 € (περίπου 20.000 δρχ.). Διατίθεται ἀπὸ βιβλιοπω-
λεῖα ξένων ἐπιστημονικῶν βιβλίων.

Πρόκειται γιὰ ἕναν τόμο μὲ σαράντα τρεῖς συνεδριακὲς ἀνακοινώσεις ποὺ ἀ-
ναφέρονται σὲ ὁτιδήποτε σχετίζεται μὲ τὴν avant-garde τῆς σύγχρονης ἠλεκτρο-
νικῆς τυπογραφίας· ἀπὸ τὸν σχεδιασμὸ ἠλεκτρονικῶν εἰκόνων και τὴν αὐτόματη
ἀναγνώριση χαρακτήρων ἔως τὸν σχεδιασμό, τὴν ἀρχειοθέτηση καὶ τὴν ἀνάλυση
ἠλεκτρονικῶν κειμένων καὶ βάσεων δεδομένων. Ἀξίζει νὰ σημειώσουμε ὅτι στὸν
τόμο αὐτὸ συμμετέχει καὶ ὁ Γιάννης Χαραλάμπους μὲ μία ἀνακοίνωση γιὰ τὸ
᾿Ωμέγα καὶ μία ἀνακοίνωση γιὰ τὴν στοιχειοθεσία ἀραβικῶν κειμένων.
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Με λίγα λόγια, πρόκειται γιὰ βιβλίο ποὺ ἀπευθύνεται στὸν εἰδικό. Οἱ ἐρευνητὲς
τῆς σύγχρονης ἠλεκτρονικῆς τυπογραφίας ἴσως νὰ βροῦν τὸν τόμο χρήσιμο, ὅμως
οἱ πιὸ πολλοὶ θὰ ἦταν καλύτερα νὰ φυλάξουν τὰ χρήματά τους γιὰ κάποιο ἄλλο
βιβλίο.
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