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ΒΙΒΛÍΟ-ΠΑΡΟΥΣÍΑΣΗ

Jean-lucDoumont, Trees,Maps, andTheorems, 192 σελ. Principiæ, Kraainem, Βέλ-
γιο 2009. ISBN 978-90-813677-07. Τιμὴ 80,00 € σὺν 13,00 € γιὰ ἔξοδα συσκευασίας
καὶ ἀποστολῆς. Διατίθεται ἀπὸ τὸν ἱστοχῶρο http://www.treesmapsandtheorems.
com/.

Ζοῦμε στὴν ἐποχὴ τῆς πληροφορίας καὶ ὁ κάθε ἄνθρω-
πος, ἀπὸ τὴν νηπιακή του ἡλικία, καθημερινὰ βομβαρδίζε-
ται ἀπὸ ἀλλεπάλληλα, ἐπαναλαβανόμενα καὶ ἐνίοτε ἀντι-
φατικὰ μηνύματα. Μέσα στὸν κατακλυσμὸ πληροφοριῶν,
ὁ κάθε πομπὸς ἢ ἄγγελος μηνυμάτων βρίσκει τρομερὴ δυ-
σκολία στὴν μετάδοση τοῦ μηνύματος, γιατὶ ὁ δέκτης εἶναι
πλέον κορεσμένος.

Οἱ δημοσιεύσεις καὶ οἱ παρουσιάσεις δίνουν καὶ παίρ-
νουν: στὸ σχολεῖο, στὸ πανεπιστήμιο, στὴν δουλειά, στὴν
πολιτική — μὲ λίγα λόγια παντοῦ. Ποιές ὅμως ἀπ’ αὐτὲς
τὶς δημοσιεύσεις μᾶς ἐντυπωσιάζουν καὶ μᾶς κάνουν νὰ
τὶς θυμόμαστε; Ἐλάχιστες, γιατὶ ὅπως εἴπαμε, ὁ δέκτης —
ἀναγνώστης, ἀκροατὴς ἢ θεατής — ἔχει μπουκώσει ἀπὸ
μηνύματα.

Στὸ βιβλίο Trees, Maps, and Theorems, ὁ βέλγος μηχανικὸς καὶ διδάκτορας Φυ-
σικῆς Jean-luc Doumont λέει πὼς μήνυμα δὲν σημαίνει πληροφορία, ἀλλὰ ἑρμηνεία
μιᾶς πληροφορίας. Κατὰ τὸν ἴδιο, ἐπιτυχὴς μετάδοση τοῦ μηνύματος σημαίνει πὼς
ὁ δέκτης θὰ τὸ προσέξει, θὰ τὸ κατανοήσει καὶ θὰ δράσει ἀναλόγως. Καὶ ὁ Doumont
συμπληρώνει πὼς ἡ «ἀποτελεσματικὴ ἐπικοινωνία» βασίζεται σὲ τρεῖς «νόμους»:

1. Ὁ συγγραφέας εἶναι ὁ μόνος ὑπεύθυνος γιὰ τὴν δημιουργία τῶν μέσων γιὰ
τὴν ἀποτελεσματικὴ μετάδοση τοῦ μηνύματός του πρὸς τὸ κοινό. Συνεπῶς,
τὰ μέσα ἐπικοινωνίας δὲν προσφέρονται γιὰ ἐπιδείξεις εὐρυμάθειας, οὔτε τὸ
κοινὸ εἶναι ὑποχρεωμένο νὰ σπαζοκεφαλιάζεται γιὰ νὰ ἀντιληφθεῖ τὸ μή-
νυμα.

2. Ἡ ἐπικοινωνία ἔχει νὰ ἀντιπαλέψει τὸν θόρυβο, ποὺ ἐμποδίζει τὴν μετάδοση
τοῦ μηνύματος. Ὁ συγγραφέας πρέπει νὰ φροντίσει ὥστε τὸ μήνυμα στὶς ἐπι-
κοινωνίες του νὰ εἶναι ἀρκετὰ ἀνθεκτικὸ γιὰ νὰ ξεχωρίζει ἀπὸ τὸν θόρυβο.

3. Ἀκόμα κι ἂν τὸ μήνυμα εἶναι ἰσχυρό, ἡ ἐπανάληψη τοῦ μηνύματος αὐξάνει τὶς
πιθανότητες γιὰ προσέγγιση τοῦ συγγραφέα μὲ τὸ κοινό του.

Λάτρης τῆς ἁπλότητας καὶ τῆς εὐθύτητας, ὁ Doumont δίνει, σὲ ξεχωριστὰ κε-
φάλαια, πολλὲς καὶ χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ ἀπολεσματικὰ κείμενα, ἀποτελεσματικὲς
παρουσιάσεις καὶ ἀποτελεσματικὲς γραφικὲς παραστάσεις (δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε
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46 Βιβλίο-Παρουσίαση

πὼς καὶ οἱ εἰκόνες μεταφέρουν μηνύματα). Τὸ βιβλίο ἔχει μέγεθος Α4 καὶ εἶναι ὀρ-
γανωμένο μὲ τέτοια διάταξη, ὥστε ὁ ἀναγνώστης νὰ βρίσκει ἀπαντήσεις στὰ ἐρω-
τήματά του εὔκολα καὶ γρήγορα.

Τὸ βιβλίο Trees, Maps, and Theorems εἶναι φτιαγμένο μὲ τὸ TEX. Ἐδῶ ὅμως εἶναι
ποὺ ὑπάρχει κάτι παράδοξο. Παρότι ὁ συγγραφέας εἶναι θαυμαστὴς τοῦ ἁπλοῦ, τὸ
βιβλίο του μοιάζει νὰ ἀποτελεῖ ἐπίδειξη τῶν ἱκανοτήτων του στὸ TEX: παράγραφοι
ποὺ εἶναι τέλεια ὁρθογωνισμένες (δούλεψε πολὺ τὸ \parfillskip=0pt), σημεῖα στί-
ξης ποὺ βγαίνουν στὸ περιθώριο (προφανῶς χρησιμοποιήθηκε τὸ πακέτοmicrotype),
κ.λπ. Τὸ γενικότερο ὕφος τελειότητας καὶ ἡ κάπως μεγάλη ἔκταση τοῦ βιβλίου ἔρ-
χονται κάπως σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς τρεῖς νόμους τοῦ συγγραφέα γιὰ τὴν ἁπλότητα
καὶ τὴν οἰκονομία ποὺ χαρακτηρίζουν ἕνα ἀποτελεσματικὸ μήνυμα. Δάσκαλε ποὺ
δίδασκες…

∗ ∗ ∗

George Grätzer, Practical LATEX , 216 pages. Springer, Cham, Ἑλβετία 2014. ISBN
978-3-319-06424-6. Τιμὴ 28,88 €.

Ὁ μαθηματικὸς καὶ πανεπιστημιακὸς καθηγητὴς
George Grätzer εἶναι γνωστὸς στὸν κόσμο τοῦ TEX ὡς
ὁ συγγραφέας τεσσάρων ἐγχεριδίων γιὰ τὴν χρήση τοῦ
LATEX, δύο ἐκ τῶν ὁποίων ἀπευθύνονται στὸ μαθηματικὸ
κοινό. Στὸ πιὸ πρόσφατο βιβλίο του μὲ τίτλο Practical
LATEX, ὁ Grätzer προσπαθεῖ νὰ δώσει ὁδηγίες σὲ ἀρχάριους
ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ ἀρχίσουν γρήγορα νὰ χρησιμοποιοῦν τὸ
LATEX. Στὰ ἐννιὰ κεφάλαια τοῦ βιβλίου καλύπτονται ὅλα
τὰ βασικὰ θέματα, ἀπὸ τὴν ἁπλὴ στοιχειοθεσία κειμένου
ἕως τὴν εἰσαγωγὴ εἰκόνων καὶ τὴν δημιουργία διαφανειῶν
γιὰ παρουσιάσεις.

Αὐτὰ ποὺ δὲν καλύπτει τὸ βιβλίο εἶναι ἡ στοιχειοθε-
σία κειμένων σὲ γλῶσσες ἄλλες πέρα ἀπὸ τὰ Ἀγγλικά, ἡ χρήση γραμματοσειρῶν
OpenType, καὶ μερικὰ ἄλλα θέματα ποὺ πιθανῶς ὁ συγγραφέας τὰ θεώρησε ὑπερβο-
λικὰ προχωρημένα γιὰ πρωτάρηδες. Πάντως, παρόλο που ὁ συγγραφέας συμπλή-
ρωσε τὸ 80ὸ ἔτος τῆς ἡλικίας του, εἶναι τὸ πρῶτο βιβλίο ποὺ ἀναφέρει πῶς μπορεῖ
κάποιος νὰ ἐγκαταστήσει καὶ νὰ χρησιμοποιήσει τὸ LATEX στὸ iPad. Φαίνεται πὼς
οἱ τεχνολογικὲς ἐξελίξεις, ὅπως κι ἔρωτας, χρόνια δὲν κοιτοῦν!

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


