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TEXΝΙΚÉΣ
Κρεμαστοί χαρακτήρες

Στην τελευταία σελίδα του παρόντος τεύχους, υπάρχει ένα παράθεμα από τον
Δον Κιχώτη του Θερβάντες: το επίγραμμα στον (υποθετικό) τάφο του ευπατρίδη της
Μάντσας. Εάν προσέξετε καλά, θα δείτε πως δύο ψιλές στην 2η και στην 4η αράδα
βγαίνουν λίγο προς τα αριστερά. Όλες οι αράδες έχουν ευθυγραμμιστεί επάνω στα
αρχικά κεφαλαία γράμματα, όπως φαίνεται και στην παρακάτω μεγενθυμένη εικόνα
του ίδιου κειμένου.

Αυτό γίνεται — ή μάλλον γίνονταν — στην στοιχειοθεσία ποιημάτων, και σπα-
νιότερα στην στοιχειοθεσία πεζού λόγου. Κάποιοι μερακλήδες τυπογράφοι έβαζαν
τόνους, πνεύματα, καθώς και μερικά σημεία στίξης όπως εισαγωγικά και παύλες, να
εξέχουν προς τα αριστερά ώστε το κείμενο να είναι στοιχισμένο στα πρώτα γράμ-
ματα και να δείχνει πιο όμορφο.

∗ ∗ ∗

ΟDonald Knuth, στο TEXbook (σσ. 390–391), δίνει έναν κάπως πολύπλοκο τρόπο
για να λαβαίνουμε σημεία στίξης που εξέχουν στα περιθώρια. Ένας πιο απλός τρό-
πος για να βάλουμε χαρακτήρες στα αριστερά της αράδας είναι με την εντολή
\llap{...}. Η εντολή αυτή τοποθετεί το όρισμά της αριστερά από την κανονική
του θέση. Για παράδειγμα, με το 0\llap{/}0, λαβαίνουμε μια πλάγια επάνω από το
πρώτο μηδενικό: ‘0/0’.

Για να μπει ένα στοιχείο στα αριστερά μιας αράδας, χρειάζεται όμως και κάτι
άλλο: να δώσουμε στο TEX να καταλάβει ότι πρέπει να στοιχειοθετεί οριζοντίως
(και όχι καθέτως). Αυτό γίνεται με την εντολή \leavevmode. Ορίστε ένα πλήρες πα-
ράδειγμα στο XƎLATEX:

\leavevmode\llap{\symbol{"1FBF}}%
Εκεῖ μέσα ἐκατοικοῦσες \\

πικραμένη, ἐντροπαλή, \\
κι ἕνα στόμα ἀκαρτεροῦσες, \\
\leavevmode\llap{«}%

ἔλα πάλι», νά σου πῇ.

᾿Εκεῖ μέσα ἐκατοικοῦσες
πικραμένη, ἐντροπαλή,
κι ἕνα στόμα ἀκαρτεροῦσες,

«ἔλα πάλι», νά σου πῇ.
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60 TEXνικές

Στο παράδειγμα αυτό από τον Ὕμνον εἰς τὴν Ἐλευθερίαν του Σολωμού, η εντολή
\symbol{"1FBF} στον πρώτο στίχο μάς δίνει την ψιλή (1FBF είναι η δεκαεξαδική
θέση της ψιλής σύμφωνα με την κωδικοποίηση Unicode).

Αν δοκιμάσετε το προηγούμενο παράδειγμα χωρίς τις δύο εντολές \leavevmode,
θα διαπιστώσετε πως η ψιλή του πρώτου στίχου θα βγει σε μια αράδα από μόνη της,
ενώ τα αριστερά εισαγωγικά του τέταρτου στίχου θα βγουν κανονικά στα αριστερά
από το ‘ἔ’. Η δεύτερη εντολή \leavevmode περιττεύει επειδή προηγείται η εντολή \\,
η οποία διατάζει το TEX να διακόψει την στοιχειοθεσία της προηγούμενης αράδας
και να ξεκινήσει την στοιχειοθεσία μιας νέας.

∗ ∗ ∗

Εκτός από το παραπάνω κόλπο με το \llap, υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να
βάλει κανείς κρεμαστούς χαρακτήρες. Το πακέτο microtype (http://www.ctan.org/
pkg/microtype) παρέχει την δυνατότητα για χαρακτήρες που προεξέχουν στα αρι-
στερά ή και στα δεξιά μιας αράδας (character protrusion). Οι παρακάτω δύο στήλες
έχουν το ίδιο πλάτος και περιέχουν το ίδιο απόσπασμα από τον πρώτο Ολυνθιακό
του ρήτορα Δημοσθένη. Η αριστερή στήλη φτιάχθηκε χρησιμοποιώντας το πακέτο
microtype και την εντολή \microtypesetup{protrusion=true}. Η δεξιά στήλη φτιά-
χθηκε χωρίς την χρήση του microtype.

«Ἀντὶ πολλῶν ἄν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι,
χρημάτων ὑμᾶς ἑλέσθαι νομίζω, εἰ φα-
νερὸν γένοιτο τὸ μέλλον συνοίσειν τῇ
πόλει περὶ ὧν νυνὶ σκοπεῖτε. ὅτε τοί-
νυν τοῦθ’ οὕτως ἔχει, προσήκει προ-
θύμως ἐθέλειν ἀκούειν τῶν βουλομέ-
νων συμβουλεύειν. οὐ γὰρ μόνον εἴ
τι χρήσιμον ἐσκεμμένος ἥκει τις, τοῦτ’
ἂν ἀκούσαντες λάβοιτε, ἀλλὰ καὶ τῆς
ὑμετέρας τύχης ὑπολαμβάνω πολλὰ
τῶν δεόντων ἐκ τοῦ παραχρῆμ’ ἐνί-
οις ἂν ἐπελθεῖν εἰπεῖν, ὥστ’ ἐξ ἁπά-
ντων ῥᾳδίαν τὴν τοῦ συμφέροντος
ὑμῖν αἵρεσιν γενέσθαι.»

«Ἀντὶ πολλῶν ἄν, ὦ ἄνδρες Ἀθηνα-
ῖοι, χρημάτων ὑμᾶς ἑλέσθαι νομίζω,
εἰ φανερὸν γένοιτο τὸ μέλλον συνοί-
σειν τῇ πόλει περὶ ὧν νυνὶ σκοπεῖτε.
ὅτε τοίνυν τοῦθ’ οὕτως ἔχει, προσήκει
προθύμως ἐθέλειν ἀκούειν τῶν βου-
λομένων συμβουλεύειν. οὐ γὰρ μόνον
εἴ τι χρήσιμον ἐσκεμμένος ἥκει τις,
τοῦτ’ ἂν ἀκούσαντες λάβοιτε, ἀλλὰ
καὶ τῆς ὑμετέρας τύχης ὑπολαμβάνω
πολλὰ τῶν δεόντων ἐκ τοῦ παρα-
χρῆμ’ ἐνίοις ἂν ἐπελθεῖν εἰπεῖν, ὥστ’
ἐξ ἁπάντων ῥᾳδίαν τὴν τοῦ συμφέρο-
ντος ὑμῖν αἵρεσιν γενέσθαι.»

Στην αριστερή στήλη, παρατηρούμε ότι ένα κόμμα (,), μία απόστροφος (’) και
όλα τα ενωτικά (-) εξέχουν προς το δεξιό περιθώριο. Επίσης στην πρώτη αράδα
της αριστερής στήλης, τα αριστερά εισαγωγικά εξέχουν κάπως προς τα αριστερά,
αλλά όχι ίσως όσο θα θέλαμε.

Για να κάνουμε σωστή χρήση τού microtype, είναι καλύτερα να ορίσουμε πρώτα
το πόσο θα προεξέχει κάθε γλυφή της γραμματοσειράς που χρησιμοποιούμε —
πράγμα που σημαίνει αρκετή δουλειά. Αξίζει επίσης να πούμε πως το πακέτο micro-

type παρέχει και άλλες δυνατότητες, όπως μεταβαλλόμενο πλάτος γλυφών, μετα-
βαλλόμενη διαστοιχείωση κ.ά., που (υποτίθεται πως) βελτιώνουν την αναγνωσι-
μότητα ενός κειμένου. Όταν όμως χρησιμοποιούμε το XƎLATEX, οι δυνατότητες του
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TEXνικές 61

πακέτουmicrotype περιορίζονται μόνον στην προεξοχή χαρακτήρων στο περιθώριο.
Οι υπόλοιπες δυνατότητες του πακέτου είναι διαθέσιμες για το pdfLATEX.

∗ ∗ ∗

Μια τρίτη λύση μάς δίνουν ορισμένες γραμματοσειρές οι οποίες είναι σχε-
διασμένες κατά τέτοιο τρόπο ώστε τόνοι και πνεύματα να εξέχουν προς τα αρι-
στερά των φωνηέντων. Η γραμματοσειρά Ασέα (Asea) του Γιώργου Δούρου (http:
//users.teilar.gr/~g1951d/) περιέχει τα τονισμένα ελληνικά κεφαλαία φωνήε-
ντα σε δύο σειρές (block): (α) στο Greek Extended (U+1F00..U+1FFF), με τους τό-
νους και τα πνεύματα μέσα στα περιθώρια των χαρακτήρων, και (β) στο Private
Use Plane 15 (U+F0000..U+FFFFF), με τους τόνους και τα πνεύματα να προεξέχουν
στα αριστερά των περιθωρίων. Η παρακάτω εικόνα στα αριστερά προέρχεται από
το πρόγραμμα σχεδιασμού γραμματοσειρών FontForge και μας δείχνει το κεφαλαίο
έψιλον με ψιλή στην κωδική θέση U+1F18 της Ασέας. Η εικόνα στα δεξιά μάς δεί-
χνει τον ίδιο συνδυασμό κεφαλαίου έψιλον και ψιλής στην κωδική θέση U+FF414
της ίδιας γραμματοσειράς.

Στον δεύτερο συνδυασμό, η ψιλή βγαίνει ἐξω από το αριστερό περιθώριο του ‘Ε’.
Οπότε αν χρησιμοποιούμε την Ασέα με το XƎLATEX, το παράδειγμα από τον Ὕμνον
εἰς τὴν Ἐλευθερίαν γίνεται:

\symbol{"FF414}κεῖ
μέσα ἐκατοικοῦσες \\

πικραμένη, ἐντροπαλή, \\
κι ἕνα στόμα ἀκαρτεροῦσες, \\
\leavevmode\llap{«}%

ἔλα πάλι», νά σου πῇ.

κεῖ μέσα ἐκατοικοῦσες
πικραμένη, ἐντροπαλή,
κι ἕνα στόμα ἀκαρτεροῦσες,

«ἔλα πάλι», νά σου πῇ.

Το μειονέκτημα της παραπάνω λύσης, αλλά και της πρώτης, είναι πως θα
πρέπει να γνωρίζουμε τις κωδικές θέσεις των συνδυασμών φωνηέντων, τόνων και
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62 TEXνικές

πνευμάτων. να έχουμε δηλαδή μια πλήρη λίστα με τους κωδικούς αριθμούς όλων
των γλυφών της γραμματοσειράς εν χρήσει. Επιπλέον, στο τελευταίο παράδειγμα,
για τα αριστερά εισαγωγικά στον τελευταίο στίχο χρειάστηκε και πάλι να χρησι-
μοποιήσουμε την εντολή \llap.

∗ ∗ ∗

Σημείωση: Το παρόν άρθρο γράφτηκε στο μονοτονικό, γιατί ο χώρος ανήκει σε
οπαδό του μονοτονικού και ο κάτωθι υπογεγραμμένος απλώς τον δανείστηκε.

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


