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Bibĺio-Paroućiash

Dhmătrioc A. FilÐppou

KĹtw Gatzèa
385 00 Bìloc

Duä lìgia giĂ tŸn Biblío-Paroucíash  <EtoÜtec oÉ selÐdec skopä êqoun nĂ
parousiĹsoun årismèna biblÐa poÌ jĂ ândièferan tÈc TEXnÐtriec kaÈ toÌc TEXnÐtec. KĹje sun-
dromŸ 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.)

∗
*
*∗

David Bausum, TEX Reference Manual , Kluwer Academic Publishers,
Boston, USA 2002. Σε�. 390. ISBN 0-7923-7673-0. ΤιµJ 108€. ∆ιατίθεται (π)
βιβ�ιοπω�εPα ξενόγ�ωσσων DπιστηµονικCν βιβ�ίων.

ΤL βιβ�ία γιL αhτ) καθE αυτ) τ) TEX εVναι σχε-
τικL �ίγα σI σύγκριση µE αhτL ποH παρουσιάζουν τ)
LATEX καF συνεχC� σπανίζουν. ΓιL Rρισµένου� τ) εhαγ-
γέ�ιο το� TEX, �τοι τ) γνωστ) TEXbook , (ποτε�εP πα-
ράδειγµα πρ)� µίµηση γιL τJν τεκµηριωµένη παρουσί-
αση πο�ύπ�οκων προγραµµάτων Η/Υ. XΟµω� γιL κά-
ποιου� ���ου�, τ) TEXbook (ποτε�εP παράδειγµα πρ)�
(ποφυγή ― R �όγο� εVναι �π�ό�: τ) TEXbook δIν εVναι
Dγχειρίδιο (ναφορT�. aΗ Dπεξήγηση τCν Dντο�Cν δIν
γίνεται µI σειρL (�φαβητική, οWτε παρατίθενται π�ήρη
παραδείγµατα µI �επτοµερJ Dπεξήγηση.

ΓιE αhτοH� τοH� �όγου�, R David Bausum O�αβε
τJν (πόφαση νL γράψει τ) δικό του Dγχειρίδιο (ναφο-
ρT� γιL τ) TEX ― καF κα�C� Oπραξε! ΣτF� σχεδ)ν 400
σε�ίδε� το� βιβ�ίου, παρουσιάζονται ο� 325 βασικέ� (fπρωτόγονε�g) καF U�ε� ο�
παράγωγε� Dντο�I� το� TEX κατL σειρL (�φαβητική. Ο� Dντο�I� ταξινοµο�νται
Dπίση� κατL τύπο σύµφωνα µI τ) πC� iρίζονται (πρωτόγονη Dντο�ή, παράγωγη
Dντο�ή, DσωτερικJ ποσότητα, παράµετρο�, κ.�π.), καF κατL ο*κογένεια σύµφωνα
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µI τ)ν σκοπ) ποH Dξυπηρετο�ν (Dντο�I� µορφοποίηση� π�αισίων, Dντο�I� στοι-
χειοθεσία� µαθηµατικCν τύπων, κ.�π.).

ΜI �ίγα �όγια, πρόκειται γιL 'να Oξυπνο καF πο�H χρήσιµο Dργα�εPο γιL Uσου�
χρησιµοποιο�ν τ) TEX ^� βασικ) Dργα�εPο στοιχειοθεσία� καF Oχουν βαρεθεP
νL ψάχνουν συµβου�I� στ) TEXbook (π) τJν αρχJ �� τ) τέ�ο� καF τανάπα�ιν.
>Επιπ�έον, τ) Dγχειρίδιο το� David Bausum [σω� νL εVναι πο�H χρήσιµο καF σE
Uσου� φτιάχνουν πακέτα µακροεντο�Cν γιL τ) LATEX.

(ΓιL µία πρώτη γεύση το� βιβ�ίου το� David Bausum, ρίξτε µιL µατιL στJν
�στοσε�ίδα: (http://www.tug.org/utilities/plain/cseq.html.)

∗
*
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Stefan Wolhfeil, On the Pagination of Complex, Book-Like Docu-
ments, Shaker Verlag, Aachen, Germany 1998. Σε�. 224. ISBN 3-8265-3304-6.
ΤιµJ 49€. ∆ιατίθεται (π) βιβ�ιοπω�εPα ξενόγ�ωσσων DπιστηµονικCν βιβ�ίων καF
(π) τ) URL: www.shaker.de.

Τ) LATEX τL πάει κα�ούτσικα µI τF� Dνθέσει� ― τF�
ε*κόνε� καF τοH� πίνακε� ποH στJν (γγ�ικJ τυπογραφι-
κJ (ργκG (ποκα�ο�νται floats. Το� �έµε: fΤοποθέτησε
Qτο�το τ) σχSµα στ) πάνω µέρο� µία� σε�ίδα�!g, καF
τ) κάνει. XΟµω� δIν ξέρουµε sà poiĹ σε�ίδα θL µπεP
τε�ικL τ) σχSµα. >Επιπ�έον, τ) LATEX δIν διαθέτει µη-
χανισµού� ((�γόριθµου�) γιL τJν α*σθητικL βέ�τιστη
σε�ιδοποίηση (τ) TEX― συνεπC� καF τ) LATEX ― δια-
θέτει (�γόριθµου� γιL τJν α*σθητικL βέ�τιστη δηµιουρ-
γία (ράδων καF παραγράφων). Κι εVναι φορI� ποH τ)
LATEX µT� κάνει νL β�αστηµTµε, Uταν µT� φτύνει U�ε�
τF� Dνθέσει� στ) τέ�ο� το� Dντύπου, DπειδJ δIν βρSκε
προηγουµένω� τ)ν (παραίτητο χCρο.

ΣI DµπορικL προγράµµατα, Uπω� τ) MS-Word, τ)
QuarkXPress ~ τ) Adobe FrameMaker, ο� Dνθέσει� δIν
γίνονται αhτόµατα. aΟ χρήστη� πρέπει νL Dπι�έξει τ)ν

χCρο Uπου θL µπεP ] Oνθεση καF τ) πρόγραµµα κανονίζει τJν ροJ το� κειµένου
γύρω (π) τJν Oνθεση.

aΟ Stefan Wolhfeil, καθηγητJ� Π�ηροφορικS� στ) Πανεπιστήµιο το� aΑννό-
βερου, στ) βιβ�ίο του ― ποH στJν πραγµατικότητα εVναι ] διδακτορικJ διατριβή
του ― µε�ετT τ) πρόβ�ηµα τS� βέ�τιστη� τοποθέτηση� Dνθέσεων. >Ανα�ύοντα�
διάφορα Oντυπα φτιαγµένα (π) DπεξεργαστI� κειµένου Uπω� τ) MS-Word ~ στοι-
χειοθέτε� Uπω� τ) LATEX, R Wolhfeil κατα�ήγει στ) συµπέρασµα Uτι δIν |πάρχει
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κανένα Dργα�εPο ποH νL µπορεP νL τοποθετεP τF� Dνθέσει� αhτοµάτω�, µI τJν σω-
στJ διαδοχJ καF κατL τρόπο α*σθητικL (ποδεκτό. ΓιL τ)ν �όγο αhτό, R Wolhfeil
δηµιούργησε τ)ν δικό του µαθηµατικ)� (�γόριθµο καF τ) δικό του πρότυπο πρό-
γραµµα, ποH τ) iνόµασε Xformatter, γιL τJν βε�τιστοποίηση τS� τοποθέτηση�
Dνθέσεων.

∆υστυχC� τ) πρότυπο Xformatter δIν διατίθεται στJν (γορά, DνC τ)
βιβ�ίο το� Wolhfeil θL φανεP *διαιτέρω� βαρH καF Dπιστηµονικ) σI κάποιον �π�)
χρήστη το� LATEX. XΟµω� Uσοι Dργάζονται γιL τ) µε��οντικ) LATEX3 ~ γιL ���α
παρεµφερJ συστήµατα (NTS, Ω, κ.�.U.), κα�) θL �ταν νL �άβουν σοβαρL |πόψη
του� τοH� (�γόριθµου� το� Wolhfeil.

∗
*
*∗

NtÐnoc Qristianìpouloc, Logoteqnikàc âkdìseic JessalonÐ-
khc 1850`1950 , β′ Oκδοση συµπ�ηρωµένη, >Εκδόσει� ∆ιαγωνίου, Θεσσα�ο-
νίκη 1997. Σε�. 140. ΧωρF� ISBN. ΤιµJ 5,20€. ∆ιατίθεται (π) U�α τL βιβ�ιοπω-
�εPα.

aΟ Ντίνο� Χριστιανόπου�ο� εVναι [σω� R πι) ταγµέ-
νο� ποιητή�, πεζογράφο� καF �στοριοδίφη� τS� Θεσσα-
�ονίκη�. Μία (π) τF� µεγά�ε� (γάπε� του ― 'να (π)
τL fσαράκιαg του, Uπω� θL O�εγε καF R _διο� ― εVναι
καF τ) τυπογραφικ) παρε�θ)ν το� τόπου του. Ψάχνει
καF βρίσκει σπάνιε� Dκδόσει� τS� Βόρεια� aΕ��άδα�, τF�
�να�ύει, τF� ταξινοµεP καF Oπειτα τF� παρουσιάζει κατα-
�ογογραφηµένε� σI µικρL κα�αίσθητα βιβ�ιαράκια δια-
στάσεων 13 cm× 18 cm.

Στ) συγκεκριµένο βιβ�ίο, R Χριστιανόπου�ο� πα-
ρουσιάζει τ)ν κατά�ογο τCν �ογοτεχνικCν βιβ�ίων καF
περιοδικCν ποH Dκδόθηκαν στJν Θεσσα�ονίκη (π) τL
χρόνια τS� Τουρκοκρατία� 'ω� τL µέσα το� 20ο� α*.
Βεβαίω�, µιT� καF (π) τF� (ρχI� το� 20ο� α*. U�οι ο�
µεγά�οι Q��ηνικοF DκδοτικοF οVκοι Oχουν τJν 'δρα του�
στJν >Αθήνα, R (ριθµ)� τCν �ογοτεχνικCν Dντύπων ποH Dκδόθηκαν στJν Θεσσα-
�ονίκη 'ω� τ) 1950 εVναι κάπω� περιορισµένο�. Mεχωρίζουµε ^στόσο Rρισµένε�
πρCτε� Dκδόσει� Oργων το� Μανό�η >Αναγνωστάκη, το� Νίκου-ΓαβριS� Πεντζίκη
καF ���ων γνωστCν �ογοτεχνCν, καθG� καF κάποιε� σπάνιε� Dκδόσει� �στορικS�
(ξία�, Uπω� ] κριτικJ µε�έτη <O Ćlhjinäc PalamŘc ποH δηµοσίευσε τ) 1945 R
τότε παντοδύναµο� γενικ)� γραµµατέα� το� ΚΚΕ Νίκο� Ζαχαριάδη�.
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aΟ Χριστιανόπου�ο� Oχει κυκ�οφορήσει καF ���ου� παρόµοιου� κατα�όγου�
�ογοτεχνικCν βιβ�ίων, περιοδικCν καF Dφηµερίδων ποH κυκ�οφόρησαν πα�αιότερα
σI U�ε� τF� µακεδονικI� πό�ει�. ΑhτοF ο� κατά�ογοι (ποτε�ο�ν πο�ύτιµου� Rδη-
γοH� γιL τοH� �στορικοH� το� Q��ηνικο� βιβ�ίου, (��L καF γιL τοH� �π�οH� φί�ου�
τCν σπανίων Dκδόσεων.


