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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.)

∗
*
*∗

Micheal Doob, T ä prÀto b¤ma stä TEX , ᾿Εκδόσεις Παρατηρητής, Θεσ-
σαλονίκη 2000 (μτφ. Δημήτριος Ἀ. Φιλίππου). Σελ. viii + 143. ISBN 960-374-
081-0. Τιμὴ 3.120 δρχ. (9€). Διατίθεται ἀπὸ ὅλα τὰ βιβλιοπωλεῖα.

Λένε ὅτι ἐὰν δὲν παινέψεις τὸ σπίτι σου, τότε αὐτὸ θὰ πέσει νὰ σὲ πλακώσει.
῞Ομως, ὁ συνήθης ἔνοχος ἑτούτης τῆς στήλης θέλει ἁπλῶς νὰ σᾶς πεῖ ὅτι μετέ-
φρασε καὶ κυκλοφόρησε στὰ ἑλληνικὰ ἕνα ἀκόμα βιβλίο γιὰ τὸ TEX. Τὸ βιβλίο
τοῦ Michael Doob (Μάικλ Ντούπμ), ποὺ εἶναι γνωστὸ ἀπὸ προηγούμενη ἔκδοση
ποὺ κυκλοφόρησε δωρεὰν μέσῳ τοῦ Διαδικτύου, ἀπευθύνεται στὸν πρωτάρη τοῦ
TEX καὶ ὄχι στὸν πρωτάρη τοῦ LATEX. ῾Ωστόσο, ἀκόμα καὶ ἐκεῖνοι ποὺ ἀσχολοῦν-
ται ἀποκλειστικὰ μὲ τὸ LATEX θὰ βγοῦν κερδισμένοι διαβάζοντας ἕνα τόσο μικρὸ
βιβλίο ποὺ εἶναι ἰδιαιτέρως προσιτὸ στὴν τιμή του. ῎Αλλα λόγια δὲν προσθέτουμε,
παρὰ μόνο ὅτι κάθε κριτικὴ εἶναι ε ὐ π ρ ό ς δ ε κ τ η καὶ θὰ τὴν δημοσιεύσουμε εὐ-
χαρίστως.

∗
*
*∗

John H. Bowman, Greek Printing Types in Britain – From the Late

Eighteenth to the Early Tewntieth Century , Typophilia (Τυποφιλία),
Θεσσαλονίκη 1998. Στὰ ἀγγλικά. Σελ. 342. ISBN 960-7285-20-4. Τιμὴ 10.000
δρχ. (30€). Διατίθεται ἀπὸ τὸ βιβλιοπωλεῖο «Τυποφιλία», Δελλίου 6, 546 21
Θεσσαλονίκη, τηλ. 031-239823, φὰξ 031-269651.
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῾Ο Κλήμης Μαστορίδης, ἡ ψυχὴ τῶν θεσσαλονικιώτικων ᾿Εκδόσεων Τυποφι-
λία, διαλέγει προσεκτικὰ τὰ βιβλία ποὺ ἐκδίδει. Τέσσερα χρόνια μετὰ τὴν ἔκδοση
τοῦ λευκώματος τοῦ Victor Scholderer, στὸ ὁποῖο ἀναφερθήκαμε στὸ προηγού-
μενο τεῦχος, ὁ Κλήμης Μαστορίδης «ξαναχτύπησε» μὲ ἕνα βιβλίο μοναδικὸ στὸ
εἶδος του: τὴν διδακτορικὴ διατριβὴ τοῦ John H. Bowman (Τζὸν Χ. Μπόουμαν)
μὲ θέμα τὰ ἑλληνικὰ τυπογραφικὰ στοιχεῖα στὴν Βρετανία ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ 18ου
ἔως τὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰώνα.

῾Η Βρετανία, χώρα μὲ μεγάλη παράδοση στὴν Τυπογραφία, ὑπῆρξε ὁ τόπος
ὅπου σχεδιάσθηκαν μερικὲς ἀπὸ τὶς πιὸ ὄμορφες γραμματοσειρὲς γιὰ ὅλα τὰ ἀλφά-
βητα. Βρετανοὶ σχεδιαστὲς στοιχείων, ὅπως ὁ John Baskerville (Τζὸν Μπάσκερ-
βιλ, 1707–1775) καὶ ὁ Eric Gill (῎Ερικ Γκίλ, 1882–1940), καθὼς καὶ βρετανικὲς
ἑταιρεῖες παραγωγῆς τυπογραφικῶν στοιχείων, ὅπως ἡ Monotype, ἐπηρέασαν καὶ
ἐξακολουθοῦν νὰ ἐπηρεάζουν βαθιὰ τὴν τυπογραφική μας αἰσθητική.

῾Η ἐπαφὴ τῶν Βρετανῶν μὲ τὰ ἔργα τῶν ἑλλήνων συγγραφέων τῆς κλασικῆς
ἀρχαιότητας δημιούργησε τὴν ἀνάγκη σχεδιασμοῦ ἑλληνικῶν στοιχείων. Τὰ στοι-
χεῖα αὐτὰ χρησιμοποιήθηκαν κυρίως γιὰ τὶς ἐκδόσεις κλασικῶν συγγραμάτων ἀπὸ
τὰ βρετανικὰ πανεπιστήμια ἀπὸ τὸν 17ο αἰ. ἔως σήμερα. Μάλιστα, ὁ Richard Por-
son (Ρίτσαρντ Πόρσον, 1759–1808), καλλιγράφος καὶ καθηγητὴς τῶν Ἀρχαίων
῾Ελληνικῶν στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Καίμπριτζ, ἐπηρέασε πάρα πολὺ τὴν ἀγγλοσα-
ξωνικὴ ἀντίληψη γιὰ τὰ ἑλληνικὰ τυπογραφικὰ στοιχεῖα. Πολλὰ βιβλία ἀρχαίων
ἑλλήνων συγγραφέων ἐξακολουθοῦν νὰ τυπώνονται καὶ σήμερα μὲ πλάγια ἑλλη-
νικὰ στοιχεῖα τύπου Porson. Ακόμα καὶ ὁ Donald Knuth χρησιμοποίησε (ἴσως
ἐμμέσως) ὡς πρότυπο τοὺς χαρακτῆρες τοῦ Porson γιὰ τὸν σχεδιασμὸ τῶν ἑλλη-
νικῶν μαθηματικῶν συμβόλων τοῦ TEX (Εἰκόνα 1).

Θέλετε λοιπὸν νὰ ἐμβαθύνετε στὶς ἀπαρχὲς τῆς ἑλληνικῆς Τυπογραφίας; Θέ-
λετε νὰ μάθετε γιατί εἶναι λάθος νὰ μιλᾶμε γιὰ περισπώμενα βραχέα φωνήεντα ǫ̃

καὶ õ, ἔστω κι ἂν ἰσχυρίζονται τὸ ἀντίθετο οἱ δημιουργοὶ τοῦ ᾿Ωμέγα; Θέλετε νὰ
δεῖτε τὶς λεπτομερειακὲς σχεδιαστικὲς διαφορὲς τοῦ ζ, τοῦ π καὶ τοῦ ρ ἀπὸ γραμ-
ματοσειρὰ σὲ γραμματοσειρά; Θέλετε νὰ δεῖτε τὰ πραγματικὰ ἑλληνικὰ στοιχεῖα
Baskerville, ποὺ δὲν ἔχουν καμία σχέση μὲ τὰ ὅσα Baskerville Greek κυκλοφο-
ροῦν σήμερα; Θέλετε μήπως νὰ σχεδιάσετε μία νέα ἑλληνικὴ γραμματοσειρά; Δὲν
ἔχετε παρὰ νὰ συμβουλευθεῖτε τὸ βιβλίο τοῦ Bowman. Πρόκειται γιὰ ἕνα βιβλίο
πολὺ εὐχάριστο στὴν ἀνάγνωση ποὺ ξεδιαλύνει πολλὲς ἀπορίες.

῍Ας ἐλπίσουμε ὅτι κάποια ἡμέρα, κάποιοι ἄλλοι θὰ ἀκολουθήσουν τὸ παρά-
δειγμα τοῦ Bowman γιὰ νὰ καταγράψουν ἐπίσης τὴν λεπτομερὴ ἱστορία τῶν ἑλ-
ληνικῶν τυπογραφικῶν στοιχείων ποὺ σχεδίασαν ἰταλοὶ καὶ γάλλοι τυπογράφοι,
δύο ἄλλες τυπογραφικὲς σχολὲς μὲ ἐξ ἴσου σημαντικὴ ἐπίδραση (ἴσως καὶ περισ-
σότερη) στὴν ἑλληνικὴ Τυπογραφία.

∗
*
*∗
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αβ γ δ ǫ ζ η θ ι κ λµ ν ξ o π ρ σ ς τ υ φχψ ω

EÊkìna 1: >EpĹnw qeirìgrafo állhnikä ĆlfĹbhto toÜ Richard Rorson (Ćpä
tä biblÐo toÜ John. H. Bowman, Greek Printing Types in Britain, TupofilÐa,
JessalonÐkh 1998, sel. 108) kaÈ kĹtw tĂ állhnikĂ majhmatikĂ sÔmbola toÜ
Donald Knuth. Prosèxte tÈc åmoiìthtec; Ź mình oÎsiastikŸ diaforĂ brÐsketai
stä ν, poÌ å Porson, Ćkoloujÿntac tŸn buzantinŸ parĹdosh, tä êgrafe suqnĂ
sĂn tä µ.

Chuck Musciano καὶ Bill Kennedy, HTML & XHTML: The Defini-

tive Guide, 4th ed., O’Reilly, Cambridge (Massachusetts, USA) 2000. Σελ.
652. ISBN 0-596-00026-X. Τιμὴ 34,95 δολ. ΗΠΑ (περίπου 13.000 δρχ. ἢ 38€).
Διατίθεται ἀπὸ τὰ βιβλιοπωλεῖα ξένων ἐπιστημονικῶν βιβλίων.1

Γιὰ ὅσους ἀναρωτιοῦνται τί εἶναι ἡ XHTML, ἡ ἀπάντηση εἶναι ὅτι πρόκειται
γιὰ τὴν γλώσσα ἐπισήμανσης HTML (HyperText Markup Language) «ξανα-
γραμμένη» στὴν γλώσσα ἐπισήμανσης XML (eXtensible Markup Language). Οἱ
εἰδήμονες τοῦ WEB μᾶς λένε ὅτι ἡ ὥρα νὰ μεταπηδήσουμε ἀπὸ τὴν HTML στὴν
XML πλησιάζει ταχύτατα, καὶ ὅτι τὸ βιβλίο τῶν Musciano (Μουσιάνο) καὶ Ken-
nedy (Κέννεντυ) μᾶς εἶναι ἀπολύτως ἀπαραίτητο. ᾿Εφ’ ὅσον ὁ συνήθης ἔνοχος τῆς
Βιβλ́ιο-Παρους́ιασης κατέχει μόνο κάτι λίγα βασικὰ τῆς HTML, ἀφήνει κάποιον
ἄλλο νὰ μιλήσει:

1 VOsoi ĆnagnÀstec eÚste mèlh toÜ Sullìgou ∗εϕτ∗ mporeØte nĂ paraggeÐlete tĂ biblÐa tÀn
âkdìsewn O’Reilly Ćpfl eÎjeÐac Ćpä tän âkdotikä oÚko (www.oreilly.com) sà timŸ meiwmènh.
GiĂ perissìterec plhroforÐec giĂ tä pÀc jĂ kĹnete tŸn paraggelÐa sac, ĆpeujunjeØte stän
SÔllogo stŸn dieÔjunsh: eft@ocean1.ee.duth.gr
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«῎Εχω τὴν προηγούμενη ἔκδοση τοῦ βιβλίου, ὅπως καὶ τὸ CGI Program-

ming ἀπὸ τὴν ἴδια σειρὰ τοῦ O’Reilly. Καὶ ὄντως, ὅσον ἀφορᾶ τὴν HTML,
[τὸ βιβλίο τῶν Musciano καὶ Kennedy] εἶναι the “definitive guide”.

»Τὸ βιβλίο, ὅπως καὶ τὰ ἄλλα τῆς σειρᾶς ξεφεύγουν ἀπὸ τὸ σύνηθες ὕφος
ἄλλων manual καὶ guide. Δὲν θὰ βρεῖτε CD στὴν πλάτη τοῦ βιβλίου, οὔτε
καραγκιοζάκια καὶ ἄλλους. . . assistant νὰ ξεπετάγονται ἀπὸ τὶς σελίδες τοῦ
βιβλίου. Τὸ βιβλίο δὲν εἶναι ὅπως ἡ γνωστὴ σειρὰ τῆς SAMS “Teaching. . .
in 24 hours” κ.τ.λ.

»῍Αν ὅμως θέλετε νὰ βρεῖτε μαζεμένα τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς HTML μὲ
σαφήνεια κι ἀκρίβεια καὶ παραδείγματα, τότε αὐτὸ τὸ βιβλίο εἶναι must.»

᾿Ιωάννης Δημάκος (idimakos@otenet.gr)
Μήνυμα στὴν λίστα eft, 16 Αὐγούστου 2000.

∗
*
*∗

Norman Walsh καὶ Leonard Muellner, DocBook: The Definitive

Guide, O’Reilly, Cambridge (Massachusetts, USA) 1999. Σελ. 652. Περιλαμβά-
νει CD-ROM. ISBN 1-56592-580-7. Τιμὴ 36,95 δολ. ΗΠΑ (περίπου 14.000 δρχ.
ἢ 40€). Διατίθεται ἀπὸ τὰ βιβλιοπωλεῖα ξένων ἐπιστημονικῶν βιβλίων.2

᾿Εὰν εἶστε ἕτοιμοι νὰ μεταπηδήσετε ἀπὸ τὴν HTML στὴν XML, τότε ἴσως
θὰ πρέπει νὰ σκεφθεῖτε νὰ χρησιμοποιήσετε τὸ DocBook DTD (Document Type
Definition), ἕνα εἶδος προτύπου ἢ ἕνα σύνολο μακροεντολῶν ποὺ ἐπιτρέπει τὴν
παραγωγὴ λογικὰ δομημένων κειμένων γιὰ παρουσίαση στὸ WEB, γιὰ ἐκτύπωση
ἢ γιὰ ἀναπαραγωγὴ σὲ ἄλλα σύγχρονα ὀπτικοακουστικὰ μέσα. Γιὰ τοὺς ἀνίδεους,
σὰν καὶ τὸν ἔνοχο ἑτούτης τῆς Βιβλ́ιο-Παρους́ιασης, ἡ σχέση τοῦ DocBook μὲ
τὴν XML καὶ τὴν SGML μοιάζει κάπως μὲ τὴν σχέση τοῦ LATEX μὲ τὸ TEX.

῞Οσοι θὰ μπεῖτε στὸν κόπο νὰ μπλέξετε μὲ τὸ DocBook, ἴσως στὴν ἀρχὴ νὰ
χαθεῖτε μέσα στὴν νέα ὁρολογία τῆς XML/SGML. Θὰ πρέπει νὰ καταλάβετε τί
εἶναι ἡ δομημένη σήμανση (structured, semantic markup), τὰ στοιχεῖα σήμανσης
(elements), οἱ ἰδιότητες ἢ γνωρίσματα (attributes), οἱ ὀντότητες (entities) καὶ
τὰ φύλλα ὕφους (style sheets). ᾿Επιπλέον τὸ βιβλίο DocBook: The Definitive

Guide ἀποτελεῖ ἕνα εἶδος καταλόγου γιὰ ὅλα τὰ στοιχεῖα σήμανσης τοῦ DocBook.
Λείπει, γιὰ παράδειγμα, ἡ ευκολία στὴν ἀνάγνωση ποὺ χαρακτηρίζει τὸ ἐπίσημο
ἐγχειρίδιο τοῦ Leslie Lamport γιὰ τὸ LATEX. Κι ὅσοι ἐπιθυμεῖτε νὰ ἑτοιμάσετε
κάτι στὰ ἑλληνικὰ ἴσως ἀπογοητευθεῖτε παντελῶς· τὸ DocBook, στὴν σημερινή
του μορφή, ὑποστηρίζει μὲν ὁρισμένες δυτικοευρωπαϊκὲς γλῶσσες μὲ λατινικὸ

2 Bl. ÍposhmeÐwsh 1.



Βιβλ́ιο-Παρους́ιαση 65

ἀλφάβητο, ἀλλὰ δὲν ὑποστηρίζει ἑλληνικά (§4.4.2). Τέλος, τὸ βιβλίο δὲν ἀναφέρει
πουθενὰ τὰ ἐργαλεῖα ποὺ αὐτοματοποιοῦν τὴν σύνταξη καὶ παραγωγὴ κειμένων
μὲ τὸ DocBook. Τὰ μόνα σχετικὰ ἐργαλεῖα ποὺ ὑπάρχουν αὐτὴ τὴν στιγμὴ εἶναι
ἐμπορικά (π.χ., τὸ Epic τῆς Arbortext) καὶ κοστίζουν πανάκριβα (ἀπὸ 500 ἔως
25 000€).

῎Ισως τὸ DocBook νὰ ἀποτελεῖ τὸ μέλλον (ἢ μάλλον μέρος τοῦ μέλλοντος)
τῆς στοιχειοθεσίας λογικὰ δομημένων κειμένων. ῾Ωστόσο, γιὰ τὴν ὥρα, τὸ βασι-
κὸ ἐγχειρίδιό του ἀπευθύνεται μόνο στοὺς πολὺ εἰδικούς. ῞Οσοι ἔχετε τὸ κουρά-
γιο νὰ μπεῖτε σὲ νέες περιπέτειες, μπορεῖτε νὰ βρεῖτε ὁλόκληρο τὸ βιβλίο Doc-

Book: The Definitive Guide στὴν ἱστοσελίδα http://www.ora.com/catalog/
docbook/chapter/book/docbook.html.

∗
*
*∗

Christian Rolland, LATEX par la pratique, O’Reilly, Paris 1999. Στὰ γαλλι-
κά. Σελ. 580. Περιλαμβάνει τὸ CD-ROM TEXLive4 . ISBN 2-84177-073-7. Τιμὴ
230 γαλλικὰ φράγκα (περίπου 12.000 δρχ. ἢ 35€). Διατίθεται ἀπὸ τὰ βιβλιοπωλεῖα
ξένων ἐπιστημονικῶν βιβλίων.3

῾Η βιβλιογραφία τοῦ LATEX σὲ γλῶσσες πέρα ἀπὸ τὰ ἀγγλικὰ εἶναι κάπως
φτωχή. Στὸν κατάλογο τῆς διεθνοῦς βιβλιογραφίας γιὰ τὸ TEX καὶ τὸ LATEX τοῦ
γαλλικοῦ ἐργαστηρίου Πληροφορικῆς LORIA4 ἀναφέρονται 46 σχετικὰ βιβλία
στὰ ἀγγλικά, 17 στὰ γερμανικὰ καὶ 12 στὰ γαλλικά. ῞Ολες οἱ ἄλλες γλῶσσες
ἀκολουθοῦν ἀσθμαίνοντας μὲ ἕνα ἢ τὸ πολὺ δύο τίτλους.

῾Ο Christian Rolland (Κριστιὰν Ρολλάν) προσπαθεῖ νὰ καλύψει κάπως τὴν
ἀπόσταση ποὺ χωρίζει τὴν γαλλικὴ ἀπὸ τὴν ἀγγλικὴ βιβλιογραφία τοῦ LATEX.
Μετὰ ἀπὸ τὸ πρῶτο του βιβλίο γιὰ τὸ LATEX (LATEX, Guide pratique, Addison-
Wesley, α′ ἔκδ. 1993, β′ ἔκδ. 1995), ὁ Rolland ἐπιστρέφει μὲ ἕνα βιβλίο πολὺ πιὸ
ἐκτενὲς καί — προφανῶς — πολὺ πιὸ ἐνημερωμένο.

Στὰ δεκαοκτὼ κεφάλαια καὶ στὶς σχεδὸν ἑξακόσιες σελίδες τοῦ βιβλίου, ὁ ἀνα-
γνώστης εἰσάγεται στὸ LATEX, ἀλλὰ καὶ ἐντρυφεῖ σ’ αὐτό. Τὸ βιβλίο καλύπτει μὲ
πολλὰ παραδείγματα ὅλα τὰ θέματα τῆς ἁπλῆς καὶ πολύπλοκης στοιχειοθεσίας μὲ
τὸ LATEX· τὸ κείμενο, τὰ μαθηματικά, τοὺς διάφορους καταλόγους (συμπεριλαμ-
βανομένης καὶ τῆς βιβλιογραφίας) καὶ τοὺς πίνακες. ῞Ομως ὁ Rolland ἐπεκτείνεται
καὶ σὲ θέματα πέρα ἀπὸ τὸ καθ’ αὐτὸ LATEX, ὅπως γιὰ παράδειγμα, ἡ παρεμβολὴ

3 Bl. âpÐshc ÍposhmeÐwsh 1.
4 Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique et ses Applications, bl. http://
www.loria.fr/services/tex/english/texbib.html.
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γραφικῶν, ἡ διαχείριση μεγάλων ἀρχείων καὶ ἡ μετατροπὴ τῶν ἀρχείων LATEX σὲ
ἀρχεῖα HTML. Μὲ λίγα λόγια πρόκειται γιὰ ἕνα πλῆρες ἐγχειρίδιο τοῦ LATEX.

∗
*
*∗


