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TÇ EÚtupon
ISSN 1108-4170

EÚtupon (Eutypon) is a publication of the
“Greek TEX’s Friends” (∗εφτ∗) Group. It
is published twice a year and it is dis-
tributed for free in electronic format to
the members of the ∗εφτ∗ Group, and to
the public in general through Internet.
Printed copies are also sent to contribu-
tors to the journal as well as to selected li-
braries. The articles of EÚtupon deal with
TEX and with electronic typesetting in
general.

The address of EÚtupon is:

Greek TEX’s Friends
(c/o A. Syropoulos)

366, 28th October Street
GR-671 00 Xanthi

Greece

URL: www.eutypon.gr
E-mail: asyropoulos@yahoo.com

The EÚtupon web pages are kindly
hosted at the servers of “Egnatia” In-
formatics and Culture, Komotini, Greece
(www.egn.gr).

Articles appearing in EÚtupon have been
carefully selected and edited with the re-
sponsibility of the Editorial Board. Pa-
pers published in EÚtupon may be copied
and redistributed for free, provided their
origin is mentionned. EÚtupon and the
∗εφτ∗ Group do not assume any respon-
sibity for methods, products, instructions
or ideas described or expressed in au-
thored articles published in this periodi-
cal.

The Editorial Board of EÚtupon con-
stists of: Apostolos Syropoulos (Xan-
thi, Greece), Dimitrios Filippou (Volos,
Greece) and Ioannis Dimakos (Patras,
Greece).

Τὸ EÚtupon ἀποτελεῖ περιοδικὴ ἔκδοση

τοῦ Συλλόγου ῾Ελλήνων Φίλων τοῦ TEX
(∗εφτ∗). Κυκλοφορεῖ ἀνὰ ἑξάμηνο καὶ δια-

νέμεται δωρεὰν σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφὴ στὰ

μέλη τοῦ Συλλόγου καὶ στὸ εὐρύτερο κοινὸ

μέσῳ τοῦ Διαδικτύου. Τὸ περιοδικό ἀπο-

στέλλεται ἐπίσης σὲ ἔντυπη μορφὴ στοὺς

συγγραφεῖς καὶ σὲ ἐπιλεγμένες βιβλιοθῆκες.

Στὶς σελίδες τοῦ EÙtÒpou δημοσιεύονται ἄρ-

θρα σχετικὰ μὲ TEX καὶ τὴν ἠλεκτρονικὴ

στοιχειοθεσία ἐντύπων γενικότερα.

῾Η διεύθυνση τοῦ EÙtÒpou εἶναι:

Σύλλογος ῾Ελλήνων Φίλων τοῦ TEX
(ὑπόψη Ἀπόστολου Συρόπουλου)

28ης ᾿Οκτωβρίου 366

671 00 Ξάνθη

URL: www.eutypon.gr
H/T: asyropoulos@yahoo.com

Οἱ ἱστοσελίδες τοῦ EÙtÒpou φιλοξενοῦνται

στοὺς διακομιστὲς τῆς ἑταιρείας «᾿Εγνατία»

Πληροφορικὴ καὶ Πολιτισμός, στὴν Κομο-

τηνή (www.egn.gr).

Τὰ ἄρθρα ποὺ δημοσιεύονται στὸ EÚtupon

ἔχουν ἐπιλεγεῖ καὶ θεωρηθεῖ μὲ εὐθύνη τῆς

Συντακτικῆς ᾿Επιτροπῆς τοῦ περιοδικοῦ. ᾿Ε-

πιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση καὶ ἡ διανομὴ

ἄρθρων ποὺ ἔχουν ἤδη δημοσιευθεῖ στὸ EÚ-

tupon, ὑπὸ τὸν ὅρο ὅτι θὰ ἀναφέρεται ἡ προ-

έλευσή τους. Τὸ EÚtupon καὶ ὁ Σύλλογος

∗εφτ∗ δὲν ἀναλαμβάνουν καμία εὐθύνη γιὰ

μεθόδους, προϊόντα, ὁδηγίες καὶ ἰδέες ποὺ

περιγράφονται ἢ ἐκφράζονται ἐντὸς ἐνυπό-

γραφων ἄρθρων δημοσιευμένων στὸ περιο-

δικό.

῾Η Συντακτικὴ ᾿Επιτροπὴ τοῦ EÙtÒpou ἀ-

ποτελεῖται ἀπὸ τὸν Ἀπόστολο Συρόπουλο

(Ξάνθη), τὸν Δημήτρη Α. Φιλίππου (Βό-

λος) καὶ τὸν Γιάννη Δημάκο (Πάτρα).
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Τὸ τέλος τῆς παραδοσιακῆς

τυπογραφίας στὴν ῾Ελλάδα

Φίλοι συνTEXνίτες,

Σὲ ἀρκετὰ τεύχη μας, ἔχουμε δημοσιεύσει ἄρθρα ἱστορικοῦ
ἐνδιαφέροντος γιὰ τυπογράφους καὶ ἄλλους ἀνθρώπους ποὺ σχε-
τίστηκαν μὲ τὸ ἑλληνικὸ ἔντυπο. Σὲ τοῦτο τὸ τεῦχος δημοσιεύ-
ουμε ἕνα ἄρθρο τοῦ Τριαντάφυλλου Σκλαβενίτη γιὰ ἕναν ἀπὸ
τοὺς τελευταίους ἴσως χειρονάκτες τυπογράφους τῆς ῾Ελλάδας:
τὸν Χρίστο Μανουσαρίδη, ποὺ ἔφυγε ἀπὸ τὴν ζωὴ τὸ 2008.

῾Ο Μανουσαρίδης, οἱ ἀδελφοὶ Παληβογιάννη, ὁ Σπύρος Λέ-
νης, ὁ θεσσαλονικιὸς Νίκος Νικολαΐδης εἶναι μερικὰ ὀνόματα τυ-
πογράφων ποὺ ἄφησαν τὸ ἴχνος τους στὸ β′ μισὸ τοῦ 20οῦ αἰ.,
στὴν περίοδο ποὺ κάποιοι ἀποκάλεσαν «τελευταία ἀναλαμπὴ τῆς
ἑλληνικῆς τυπογραφίας». Δυστυχῶς μετὰ πλάκωσε ἡ θύελλα τῆς
ἐπιτραπέζιας ἠλεκτρονικῆς τυπογραφίας καὶ τῆς παντελοῦς ἀσχε-
τοσύνης. ῍Αν θέλουμε λοιπὸν νὰ δημιουργήσουμε κάτι καλό, δὲν
χρειάζεται νὰ ψάχνουμε γιὰ δασκάλους καὶ ἐγχειρίδια — ἄλλωστε
οἱ δάσκαλοι τυπογραφίας στὸν ἑλληνικὸ χῶρο εἶναι δυσεύρετοι
καὶ τὰ ἐγχειρίδια ἐλάχιστα. Ἀρκεῖ νὰ κοιτάξουμε πρὸς τὰ πίσω
μὲ τὰ μάτια ὀρθάνοιχτα, γιὰ νὰ διδαχθοῦμε ἀπὸ τὴν ποιότητα τοῦ
ἔργου τῶν τελευταίων μαστόρων. Καὶ ἂν οἱ ἴδιοι δὲν βρίσκονται
πλέον μαζί μας, εὐτυχῶς πολλὰ ἀπὸ τὰ βιβλία ποὺ δημιούργησαν
ἐξακολουθοῦν νὰ κυκλοφοροῦν.

Στὸ παρὸν τεῦχος, ὁ ἀναγνώστης μπορεῖ ἐπίσης νὰ ἀπολαύ-
σει ἕναν θαυμάσιο ὕμνο τῆς γραφῆς ἀπὸ τὴν γνωστὴ ποιήτρια καὶ
ἀκαδημαϊκὸ Κικὴ Δημουλᾶ, μιὰ ζουμερὴ συνέντευξη μὲ τὸν John
Plaice, ἕνα ἄρθρο γιὰ τὴν στοιχειοθεσία μαθηματικῶν μὲ γραμμα-
τοσειρὲς OpenType, καθὼς καὶ δύο ἄρθρα γιὰ τὴν στοιχειοθεσία
μουσικῶν κειμένων. Στὸ τέλος, παρουσιάζεται ἕνα νέο ἑλληνικὸ
βιβλίο γιὰ τὸ X ELATEX καὶ μία μικρὴ διόρθωση σχετικὴ μὲ τὸν
χαρτογράφο Σωτήρη Ζήση.

Μὲ TEXνικοὺς χαιρετισμούς,

῾Η Συντακτικὴ ᾿Επιτροπή
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Οἱ σημειώσεις τοῦ τυπογράφου

Τὸ EÚtupon στοιχειοθετήθηκε μὲ τὸ pdfLATEX. Στὰ βασικὰ πακέτα ποὺ χρη-
σιμοποιήθηκαν συμπεριλαμβάνονται τὸ babel, τὸ inputenc μὲ τὴν ἐπιλογὴ utf8x,
τὸ graphicx, τὸ url καὶ τὸ verbatim.

῾Η μέλισσα στὸ ἐξώφυλλο προέρχεται ἀπὸ τὸν Κατάλογο τῶν κοινῶν βιβλίων

τῆς Τυπογραφίας Νικολάου Γλυκὺ τοῦ ἐξ ᾿Ιωαννίνων (᾿Εν Βενετίᾳ 1821).
῾Η εἰκόνα τῆς λινοτυπικῆς μηχανῆς σὲ τούτη τὴν σελίδα προέρχεται ἀπὸ τὴν

ἐγκυκλοπαίδεια Everybody’s Cyclopedia (Syndicate Publishing Company, New
York 1912).

Τὸ «στολίδι» στὸ ποίημα τῆς Κικῆς Δημουλᾶ (σελ. 1) ἦταν τὸ ἔμβλημα τοῦ
βραχύβιου τυπογραφείου καὶ ἐκδοτικοῦ οἴκου Anthelion Press (1967–1970) ποὺ
εἶχε δημιουργήσει ὁ συγγραφέας Νίκος Καχτίτσης (1926–1970) στὸ Μόντρεαλ
τοῦ Καναδᾶ.

῾Η εἰκόνα στὴν τελευταία σελίδα τοῦ τεύχους εἶναι σχέδιο μὲ μελάνι φτιαγμέ-
νο ἀπὸ τὸν γάλλο σχεδιαστὴ καὶ συγγραφέα Ἀλμπὲρ Ρομπιντά (Albert Robida:
1848–1926). Φέρει τὸν τίτλο «Περιστρεφόμενο ἀερόσπιτο» («Maison tournan-
te aérienne ») καὶ προέρχεται ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Ρομιντὰ Le Vingtième siècle
(G. Decaux, Paris 1883).

῾Ο γραμμικὸς κώδικας τοῦ ὀπισθόφυλλου εἶναι μιὰ εὐγενικὴ προσφορὰ τοῦ
Γιάννη Χαραλάμπους (yannis@fluxus-virus.com).

῾Η πρώτη ἐκτύπωση ἔγινε μὲ τὸ πρόγραμμα Evince Gnome Document Viewer
σὲ σύστημα OpenSolaris καὶ σὲ ἐκτυπωτὴ Xerox Phaser 3250D (1200 dpi). ῾Η
φωτοτυπικὴ ἀναπαραγωγὴ καὶ ἡ βιβλιοδεσία πραγματοποιήθηκαν στὴν Ξάνθη.
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῾Η θρασεία λογοκλόπος

Τελικὰ
ἀπ’ τὸν ἀσίγαστο ἐμφύλιο πόλεμο
μεταξὺ τοῦ ὑπάρχω καὶ τοῦ παύω
τοῦ μιλῶ καὶ τοῦ σώπασα

ἡ μόνη κερδισμένη εἶναι
ἡ διάσημη ἐκείνη πολεμικὴ ἀνταποκρίτρια

ἡ γραφή.

Θρασύτατη λογοκλόπος ἀνίερη

ἀντιγράφει
καὶ τὸ μιλῶ καὶ τὸ σώπασα νὰ ὑπάρχω
ἐπιδέξια παραποιημένο σὲ
διαρκῶ

στοῦ χαρτιοῦ τὸ ἐχέμυθο αὐτί.

Κικὴ Δημουλᾶ
Ἀπὸ τὴν συλλογὴ Τὰ εὕρετρα,

῎Ικαρος, Ἀθήνα 2010

(Ἀναδημοσιεύεται μὲ τὴν εὐγενικὴ ἄδεια
τοῦ ἐκδοτικοῦ οἴκου.)

1
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John Plaice on Omega (Ω) and Beyond
(an interview )

Apostolos Syropoulos

66, 28th October Str.
GR-671 00 Xanthi
Greece
E-mail: asyropoulos at yahoo dot com

John Plaice is known for his pioneering work on Ω (Omega), the first
project to expand the multilingual capabilities of TEX in the early and
mid-1990s. That project is now over, but as John explains in this inter-
view, its heritage is still alive in LuaTEX, but also in XML. John also
talks about Cartesian Programming, his new project that one day may
bring to life the Cartesian document.

Eutypon (Apostolos Syropoulos): Thanks for accepting the invitation to
talk to Eutypon. You are known in the TEX community for your Omega project,
but before we talk about TEX and Omega, would you mind telling us a few things
about you and your background in computer science?

John Plaice: I was born in Montreal in 1962, as the Canadian province of
Quebec was going through tremendous upheaval, with the French-speaking ma-
jority openly challenging the English-speaking élite that had been running the
province since the Seven Years War (1756–1763), which led to New France be-
ing taken over by the British. This process, now called La Révolution Tranquille
(The Quiet Revolution), pushed the Roman Catholic Church out of politics,
led to mass schooling for the French, and ultimately to French becoming the
official language of Quebec.

My father was an English teacher and my mother a translator (French to
English). When my sister, four years my elder, started French classes with an
English-speaker who could barely speak French, my parents decided to put her,
my brother and myself in a French-speaking school, because they could see that
in the future, it would be impossible to live in Quebec without speaking French.
At the time, the publicly funded schools were all confessional, and the French
schools were all run by the Catholic Church fundamentalists. As a result, we,
non-believing Protestant heretics, were refused access. So we ended going to
Cours Chateaubriand, a private Catholic school (the Church accepts heretics
if they pay), where the teachers were imported from France so we would be
taught with the right accent.
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4 A. Syropoulos

So, at the age of four, I went to French
class, where Mademoiselle Le Brun, 130 years
old and 1.30 m tall, told the few English-
speakers that we could only speak French. I
did not speak a word in class for two months,
then I started to babble away in French. I
think that this decision by my parents to send
me to a French school was probably the most
important single one that they made for my
siblings and myself, and led ultimately to my
doing a PhD in France and working later on
a system called Omega.

We went to France for two years, then
came back to Canada, where I was put in
the English school system, because whenever
I spoke English, it was with an outrageous
French accent. I finished high school, did a

year of CEGEP, then headed to the University of Waterloo in southern On-
tario to study pure mathematics and computer science.

In my final year, I was skipping logic class with a fellow student, who told me
he was rushing around to find references for a scholarship to study in Germany.
I decided to do the same for France, and ended up with a scholarship from the
French government to study there.

After a long trip and lots of squabbles with French bureaucracy, I met
Joseph Sifakis, who became my master’s supervisor. In 2008, he won the Turing
Award, and I still recollect an experience working under him. He asked me one
day to do something, and I told him that it did not work. He insisted, so I
did as he asked, and met him again the next day. He told me that what I
had produced was shoddy. “Of course!” I replied, “I told you so yesterday.”
His reply was that if something asked for does not work, then change things
and produce something that does work. I still use this as a lesson for my own
students.

After my master’s, I continued in the same lab under Nicolas Halbwachs,
who had just invented, with Paul Caspi, a programming language called LUS-
TRE (Synchronous Real-Time Lucid), using synchronous dataflow. I wrote the
first semantics and the first compiler for this language. In the meantime, it
turned out that the people in Aérospatiale who did avionics for the Airbus
flight-control software were doing something similar, but without the linguistic
elegance of LUSTRE. I left France soon after finishing my PhD. Under the
hands of others, LUSTRE became a real success story. There is now a commer-
cial suite using LUSTRE at its very core called Scade, sold by Esterel Tech-
nologies, which is used to program software for reactor control and avionics,
including the Airbus A-380.

After my stay in France, I returned to Canada, where I spent two years
in Victoria, British Columbia, where I invented, with William (Bill) Wadge
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(the inventor of Lucid), possible-worlds versioning, a simple way for producing
variants of software that assumes that all components of a system share the
same variant space. I then moved to Ottawa, Canada’s capital, where I worked
for two years. I then (1992) moved to Quebec City, to Laval University, where
I found that I needed to install all of the software that I was used to using in
previous work environments. One of these pieces of software was TEX. . .

E: So this is how you got involved with Omega?

JP: Several of the postgraduate students at Laval came from overseas, so as I
was installing TEX and making sure that the software worked for French and
English, I decided to see if I could get things to also work for Arabic, Vietnamese
and Chinese. I ordered all of the back issues of TUGboat and found that the
name Yannis Haralambous showed up regularly among the authors of papers.
I contacted him, and met up with him on a trip to Tunisia, with stopover in
Europe. In two days, we discussed at length many ideas, and came up with the
idea of the Omega project.

E: Today OpenType fonts include kerning information, all sorts of ligatures
and alternates and also some OpenType fonts include support for setting very
demanding math text. Also, it seems that programs like MS Word, and to a
lesser degree OpenOffice.org Writer, can do everything TEX and its derivatives
can do. So what do you think: is there a future for TEX & Friends or is it an
evolutionary dead end?

“One of the
useful aspects
of TEX is its

stability.”

JP: I am currently writing from India, which I
first visited in 2002, with the support of the TEX
Users Group India and the Mahatma Gandhi
International Hindi University. I visited Thiru-
vananthapuram, Chennai, Hyderabad and New
Delhi. I was able to meet software people, aca-
demics, and people in the bureaucracy of the
Central government. And they all told me of the need for some free software
that would properly support the Indian languages. Now, eight years later, I
hear exactly the same words. The need is still there, for at least one fifth of the
world’s population, who still do not, for the most part, read or write science in
their mother languages. The problem is that in this country, people who work
in computer science or in related areas work and live in English, not in the
vernaculars of the masses. And the success of free software is that the authors
must use it. . .

One might say, but the solutions provided by this company do the trick. And
the answer is, even from a technical point of view, only partially. One of the
useful aspects of TEX is its stability. The stability is not 100%, it is a lot more
stable than most other pieces of software. A company like Springer, with its
Lecture Notes series in Mathematics, Computer Science, Artificial Intelligence,
etc., strongly advises against the use of tools like MS Word, because the results
are not replicable. With TEX and similar pieces of software, I can run make on
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every single article I have written, right back to my 1988 PhD thesis, and a
few minutes later, I have virtually identical copies to the original articles; the
look is even better on the screen than with the original, since the fonts are no
longer bitmap.

The survival of a piece of software that implements TEX is, I think, ensured
for a long time, because of the way it is used by mathematicians worldwide.
Whether this future piece of software is called TEX is another.

More generally, I think that there is a pressing need for having some tool
that has all of the power of TEX, all of the flexibility of fancier commercial
tools, and a level of stability that goes way beyond TeX, taking into account
all of the tools in the supply chain used to produce a given document. Which
leads to my current research, what I call Cartesian Programming. . .

E: Tell us about the Omega project, how you see it, and where it should go.

JP: The original goals of the Omega project were to support all of the world’s
languages and scripts, in all of the different ways in which these might be
typed in and printed out. And then we set out to do this, without drawing up
proper specifications. As a result, I went off to work on what was important,
and Yannis Haralambous went off to work on what was important. . . Without
clearly specified goals or objectives, these became more and more ambitious,
thereby making success a difficult task.

Given that Yannis had already drawn a number of quality fonts for a num-
ber of scripts, a natural division of labor took place. I worked on necessary
modifications to the TEX code base, while he worked on fonts. This division
was unfortunate, as it ultimately held back the project, since the developments
of PostScript, PDF and of the various font technologies all should have inter-
played with the layout engine. Not thinking about the likely necessary changes
meant that I limited myself to making mundane changes, instead of more far-
reaching ones, as Jonathan Kew later did with his X ETEX project.

Initially, I made the changes needed so that the 8-bit data structures of TEX
would allow 16 bits: number of input characters, number of glyphs in a font,
number of available registers of each kind, and so on. However, the natural way
of making these changes in Donald Knuth’s code produced monstrously sized
data structures. The core data structure in the TEX code base is a global table
called the table of equivalents, which was savagely criticized by Ken Thompson,
the inventor of Unix, soon after the code was published.

I had to develop a manner of transforming this table of equivalents into a
data structure that implemented this large table in a sparse manner. This kind
of task, a matter of a couple of hours in a decent language, was a real pain
in the Pascal Web that Knuth used for his Literate Programming. Notwith-
standing the praise for Pascal Web that Knuth heaped on himself, with the
adulation of his followers, it is a useless tool. The real structure of a Pascal
Web document is not the Pascal program that is generated, but, rather, the
paragraphs that are used to make the aesthetically pleasing printout that is
called TEX: The Program. To make a small change to the program may require
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leafing through hundreds of pages just to make sure that nothing is missing.
A similar experience was related by Taco Hoekwater, who rewrote the Pascal
Web TeX code into C for the LuaTEX project: his conclusion was that this code
was unmodifiable in its Pascal Web form.

Once these changes were made, then I started to work on more interesting
changes, which always took far longer than they should have because of the use
of Pascal Web. These changes included developing mechanisms for handling
multiple character sets and encodings, Omega Translation Processes (regular
expressions for rewriting the input stream for transliteration and other process-
ing), and typesetting in multiple directions (vertical and horizontal, left-to-right
and right-to-left). I also added features for automatically generating XML tags
from TEX code, with hooks in the program and the input parsing to do this
properly.

However, many of these neat ideas were stillborn, as they were not really
tested. First of all, I did not need this tool for my own daily work, so I did
not push the testing myself. As for Yannis, often he would ignore the elegant
solutions that I developed, and hack together his own. As for the TEX commu-
nity, most people were impressed by this grandiose project, but did not want
to touch it, one of the reasons being that I dared, in public, criticize the Grand
Wizard. The cult of the personality is as pernicious in science as it is in politics.

While all this was going on, I was working on the development of possible-
worlds semantics, building tools for the creation of dynamic, multidimensional
Web pages that could be co-browsed by multiple viewers, each with their own
preferences. I knew that I wanted to add this sort of functionality into Omega,
but as time progressed, it became clear that it would be impossible to incor-
porate all this into the Pascal Web code base.

Furthermore, the theory for this work was not even fully developed. I
dropped the Omega project to focus on what I now call Cartesian programming,
whose foundations I have been able to define this year.

E: So was it all a waste of time?

“Omega has
had influence
in unexpected

ways.”

JP: No, not at all. Omega has had influence in
unexpected ways. I noticed that the XML way for
determining the character encoding is the same
one that I invented for Omega; this may be an ac-
cident, but I did know and correspond with some
of the people involved in this stuff. In consulting
for ArborText of Ann Arbor, Michigan, I helped
them update their typesetting engine so that it could print CJK fonts and
do right-to-left typesetting, so Fortune-1000 companies could print their doc-
umentation and reports in Chinese, Japanese, Korean, Hebrew, Arabic and so
on.

As for the font work done by Yannis Haralambous for Omega, some of the
fonts are used by Donald Knuth for his remarkable Art of Computer Program-
ming book series.
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I attended the EuroTEX conference in 2009 in the Netherlands, and was
astounded to listen to a talk given by Hartmut Henkel of the LuaTEX project
present the multidirectional ideas of Aleph, which incorporates Omega. This
work was done entirely by myself, but he did not even know it!

I am encouraged by the fact that Taco Hoekwater had the courage to take
apart the Pascal Web code and stitch it back together in C. I think that parts
of this new code base could be adapted to become part of a new Cartesian
document model, which Blanca Mancilla, others and I are trying to develop.

E: What is your opinion of X ETEX and LuaTEX? And do we really need LuaTEX
when PerlTEX can do the same things?

JP: I think both projects are neat ideas, and deserve praise for actually pro-
ducing software that works and that people use.

X ETEX brought all the neat fonts available on one’s computer to the world
of TEX, without forcing a user to adapt those fonts to the TEX typesetting
engine. However, there are still teething problems. For example, I downloaded
a large manual explaining how to use X ETEX, and it turned out that I could
not read it, as it used non-embedded fonts that were not available on my Linux
box!

As X ETEX is used more and more, it would be nice to have some sort of
good-quality portable typesetting engine that could produce good results that
would guarantee replicability across multiple platforms. Then the wonderful
features of X ETEX would be compatible with the replicability results of TEX.
But this is probably a lot of work.

LuaTEX is interesting because the project began by taking apart the TEX
code, rewriting it in C, then putting in hooks so that the different components of
TEX could be manipulated in Lua. I personally like Lua because of its model of
tuples, similar to Perl hash arrays, which are relevant to my model of Cartesian
Programming.

I think that both LuaTEX and PerlTEX are working with the idea of ex-
tending the original TEX idea of document as program, as opposed to the XML
idea of document as tree. For both, the flexibility to the writer is increased,
as is the programmability. There is a cost, however: the searchable document
disappears into cyberspace.

E: Could you elaborate on this “new Cartesian document model”? What is it?
What do you expect to achieve with that for the TEX community or for computer
science in general?

JP: I have been working on something I call “Cartesian Programming” since
about 2008, and will be defending a French Habilitation thesis in Grenoble
on the topic in December 2010. The idea in Cartesian Programming is that
the coordinate system originally introduced by Descartes is relevant to all of
computer science. Any object, program, function, etc., varies in a number of
dimensions, including time and space. In Cartesian Programming, all objects
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are assumed to vary with respect to the same set of dimensions; some dimen-
sions may be relevant to some objects while other dimensions will be relevant
to other objects. The same idea is used in physics: when writing differential
equations, one only refers to the dimensions of relevance, all others are just
ignored.

Cartesian documents take the same idea of multidimensionality and apply
it to documents. A document can be considered to be a multidimensional con-
tainer that is indexed by a context in a way that is compatible with Cartesian
Programming. A Cartesian document can only be added to, not subtracted
from. As a result, the idea of the permanent URL is extended to take into
account versioning of a document, as well as processing of the document, such
as typesetting. In each of these situations, the document grows, and can be
viewed in a richer and richer set of contexts.

I am not sure how this affects the TEX community. This is an intriguing
question, because I believe the Cartesian document allows us to continue to
consider a document as program, whilst still allowing searchability and repli-
cability, since one can always write a finer and finer context to retrieve more
and more specific details of a document.

Cartesian Programming is well advanced. Currently we have a programming
language called TransLucid, with a working interpreter; it is designed as a
coordination language on top of C++; variants based on other languages are
currently under study. Cartesian documents will follow, but the timeframe is
still unclear.

E: Dear John, we would like to thank you once more for your contributions in
the development of the future generations of TEX and for the extremely inter-
esting conversation we had. Good luck into your new Cartesian endeavours!

JP: Thank you!
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The new OpenType MATH font table contains important information
that can be used to correctly and uniformly render mathematical con-
tent (e.g., mathematical formulae, equations, etc.). Until now, all sys-
tems in order to render XML encoded mathematical content employed
some standard algorithms together with some standard sets of TrueType
and/or Type 1 fonts, which contained the necessary glyphs. Unfortu-
nately, this approach does not produce uniform results because certain
parameters (e.g., the thickness of the fraction line, the scale factor of
superscripts/subscripts, etc.) are system-dependant, that is, their exact
values will depend on the particular setup of a given system. Fortunately,
the new OpenType MATH table can be used to remedy this situation. In
particular, by extending renderers so as to be able to render mathemat-
ical contents with user-specified fonts, the result will be uniform across
systems and platforms. In other words, the proposed technology would
allow mathematical content to be rendered the same way ordinary text
is rendered across platforms and systems.

1 Introduction

The OpenType font format is a new cross-platform font file format developed
jointly by Adobe and Microsoft. OpenType fonts may contain glyphs with ei-
ther cubic Bézier splines (used in PostScript fonts) or with quadratic Bézier
splines (used in TrueType fonts). In other words, it is an extension of both
PostScript and TrueType font technologies. An OpenType font may contain
up to 1.114.112 different glyphs with code points in the range 0–10FFFF16,
thus, it can accommodate glyphs for the characters defined in the latest edi-
tion of the Unicode standard [1]. However, what makes OpenType fonts really
more interesting than TrueType fonts is their support of a great number of
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layout features, which provide richer linguistic support, and advanced typo-
graphic control. For example, the Unicode standard does define some simple
typographic ligatures, but one has to enter the corresponding Unicode char-
acter with some system-dependant method in order to access these symbols
when using TrueType font technology. On the other hand, when using Open-
Type fonts it can be defined in a particular advanced typographic table that if
the character “f” is followed by the characater “i,” then they should be replaced
by the ligature character “fi.” In fact, there is provision for a great number of
such tables that can be defined to handle even the most exotic typographic
needs. Naturally, as OpenType font technology is gradually becoming the in-
dustry’s de facto standard, this will affect the quality of the appearance of any
kind of document including HTML pages, text files, etc. Since OpenType font
technology is an almost ubiquitous technology, it is obvious that information
rendering techniques previously available only to users of sophisticated elec-
tronic typesetting software are now available to almost any computer or, even,
mobile phone user.

Admittedly, automatic rendering of mathematical content is a really diffi-
cult task. In most cases, mathematical content is specified in some notation
(e.g., MathML [2], TEX/LATEX [3, 4]) and then some tool renders the content
using glyphs from some font and some glyph positioning technologies. The real
problem with this approach is that each rendering engine usually adopts its
own set of fonts and/or its own glyph positioning technologies. Consequently,
the same mathematical content will be rendered differently when using differ-
ent rendering technologies. Clearly, in this scenario the fonts provide only the
glyphs that are used to render the content. Unfortunately, the rôle of fonts in
this rendering process is rather passive. However, it seems that if fonts had
a more active rôle in the rendering process, then the result would be at least
similar in most cases. But, how exactly would the fonts get a more active rôle
in this process? One could imagine that if fonts include a number of key pa-
rameters that define the appearance of the mathematical content, this goal
would be easily achieved. For example, if a font specifies the thickness of the
fraction rule or the scale factor for subscripts, superscripts, sub-subscripts, and
super-superscripts, etc., then obviously such a font could ensure similar results
for different rendering engines. Indeed, ideas like these were the basis for the
development of the OpenType MATH table.

An OpenType MATH table, which is described in [5], provides information
necessary for mathematical content layout. In principle, mathematical content,
that is, formulas, equations, etc., is specified in some formalism used to describe
mathematical notation (e.g., MathML, Office Math Markup Language, or just
OMML,1 etc.) combined with an OpenType font, which includes a MATH table
and the necessary glyphs, can be used by an appropriate rendering engine to
visually represent the mathematical content. Unfortunately, this scenario is not
universal in the sense that not every rendering engine operates this way. For ex-

1See http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-376.htm for
details.
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ample, MathML rendering engines use glyphs from normal TrueType or Type 1
fonts and employ some system-dependant rendering strategy. Nevertheless, one
cannot be sure that different systems will produce identical or at least similar
results. Clearly, most systems make use of the algorithms and techniques that
have been invented by Donald E. Knuth and implemented in his legendary TEX
system, but this is definitely not enough to ensure uniform results that are of
really high quality. Thus, the notation that is used to describe mathematical
content should also specify the font to be used to render the content, provided
the font includes the required features to correctly render mathematical con-
tent. Naturally, most notations provide the necessary structures for this, but
they are in general used to describe the various aesthetic or stylistic parameters
of the font to be used (e.g., whether it should be slanted, monospaced, etc.),
but, for example, not how thick the fraction line should be. These parameters
are the job of the renderer. It is obvious that this is not an ideal situation and
the new OpenType technology can help to remedy this problem.

Plan of the paper In what follows I present the OpenType MATH table in
more detail and then describe how it was realized in the case of the Asana Math
OpenType font. Next, there is a discussion of how I envisage a new rendering
technology for mathematical content. The paper ends with the customary con-
clusions section.

2 The OpenType MATH Table in Detail

The OpenType MATH table contains among others information that are used
to place or adjust elements of math formulas. Numeric values are always ex-
pressed in font design units. In particular, each MATH table may include the
following subtables:

MATHConstants Table This table is used to define various parameters that
are required to properly position elements of mathematical formulae. For
example, this table may contain information regarding the positioning of
superscripts and of subscripts, the positioning of elements of fractions,
etc.

MathGlyphInfo Table In this table one can specify positioning information
for glyphs for which the general positioning information are not applica-
ble.

MathItalicsCorrectionInfo Table Many of the “Mathematical Alphanu-
meric Symbols” of Unicode (i.e., symbols with code numbers in the range
1D400–1D7FF) are slanted characters. In this table one specifies the italic
correction for each glyph that corresponds to these characters and for any
other glyph that may require the definition of such a value.
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MathTopAccentAttachment Table When the default placement of math
accents over certain glyphs is not satisfactory, one can specify in this
table where exactly math accents should be placed for each glyph. Note
that the information stored in this subtable are very similar to mark-
to-base information in the Glyph Positioning table (GPOS)2 except that
here alignment only happens in the horizontal direction; also, the vertical
positions of accents are determined in a different way.

ExtendedShapeCoverage Table Here one declares those symbols that have
very tall variants, which are necessary for the correct rendering of mathe-
matical content. For example, such symbols are the various “parentheses”
in the following equation:

MathKern Table The MathKern table contains adjustments to horizontal
positions of subscripts and superscripts. In practice, this table should be
used to improve spacing for combinations such as the following one:

.

MathVariants Table In many cases, a renderer when setting mathematical
content needs variants of a particular symbol having a certain width or
height. This table solves this problem either by selecting a variant glyph
with the required properties or by constructing the required glyph by
putting several glyphs together. For example, in what follows one can see
the glyphs that have to be used to construct an upper horizontal brace:

MathGlyphConstruction Table This table contains all the necessary in-
formation for finding or assembling extended variants for one particular
glyph. In addition, it can be used for shapes that grow in both horizontal
and vertical directions.

GlyphAssembly Table In this table one may specify how the shape for a
particular glyph can be constructed from parts that are included in the
set of glyphs of the font being defined. Also, one can specify here the italic
correction of the resulting construction, if this seems to be necessary (this
is particularly useful for integrals).

2A table that provides “precise control over glyph placement for sophisticated text layout
and rendering” (see http://www.microsoft.com/typography/otspec/GPOS.htm).
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In addition, each OpenType font that includes a MATH table should include
some new OpenType features, which have been designed to allow access to
particular glyph variants. In particular, with the “ssty” feature it is possible
to use special forms of letters and digits as superscripts, subscripts, super-
superspirts, sub-subscripts. With the “dtls” feature one can define the dotless
forms of the various forms of the letters “i” and “j.” And the “flac” should be
defined if there are specially flattened forms of accents symbols that are used
over capitals, etc.

Each OpenType font designed for typesetting mathematical contents should
contain a number of complete alphabets, which are specified in the Unicode
standard. For example, a font should include san serif Latin and Greek alpha-
bets, Script Latin alphabets, etc. Clearly, in certain cases the font designers
may want to provide alternatives to a particular alphabet. For example, in-
stead of the script style represented by the “B” on the left side of the figure
below, one may opt to use the script style represented by the “B” on the right
side of the figure below:

Naturally, one can use standard OpenType features to provide this functionality
(e.g., the salt feature is ideal for this case), nevertheless, it would be far better
to include specially designed features for cases like this.

As of this writing there are very few OpenType fonts that include a MATH
table. In particular, these fonts are: Cambria Math, which is distributed with
the Windows Vista operating system, Asana Math, which has been created by
this author and is partially derived form earlier work by Young Ryu, and the
STIX fonts (see http://www.stixfonts.org/ for more information).

3 The Asana Math OpenType Font

Creating OpenType fonts with support for rendering mathematical content is
not a easy task. On the contrary, the development of such fonts is a multistage
task. First of all, one needs to design the glyphs and/or use glyphs from existing
fonts. Naturally, in the later case one should release the font with a license that
is similar to the license the original font was released with (e.g., such a license
is the Open Font License). In the next stage, one has to build the MATH table
and alongside it is quite possible that she may need to create sets of alternative
glyphs (i.e., taller or wider versions of certain glyphs like the integral symbol).
After this, one has to build a number of OpenType tables that will handle the
various typographic features provided by the font. In the end, one needs to test
the font. After some initial testing, the best strategy is to release the font as
beta software and let users find errors. This way one can be sure that even the
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most obscure problems will be revealed. After all (!) errors have been fixed, one
is ready to release the font.

The Asana Math OpenType font is a project to create a new OpenType
font that can be used to typeset mathematical content with any system that
understands the OpenType MATH table (currently, only Microsoft’s Word 2007
and Jonathan Kew’s X ETEX [6] provide incomplete support for OpenType fonts
with MATH tables). The font is based on Young Ryu’s pxfonts font collection
and it was constructed with George William’s excellent open source FontForge
font editor. In particular, the font includes many glyphs from the pxfonts font
collection, but also many new glyphs have been constructed using existing
glyphs or parts of existing glyphs. In addition, a good number of glyphs have
been designed from scratch by the author of this paper. Once the basic glyphs
were there, the OpenType MATH table had to be constructed. Intially, I used
Sergey Malkin’s MathFont visual editor to set some basic parameters. The last
part of the developmnet process was done using FontForge on an OpenSolaris
box. The font was released with the Open Font License as beta software with
through the Open Font Library and through the Comprehensive TEX Archive
Network.

The font includes Unicode’s letter-like symbols, mathematical alphanumeric
symbols, arrows, supplemental arrows-A, supplemental arrows-B, mathemati-
cal operators, supplemental mathematical operators, miscellaneous mathemat-
ical symbols-A, miscellaneous mathematical symbols-B, superscripts and sub-
scripts, and some from the miscellaneous technical and the ancient Greek num-
bers. Currently, the font contains approximately 3200 glyphs, which include
alternative mathematical script alphabets, wide or long variants of certain
characters, specialy designed letters suitable for use as superscripts and/or
subscripts, and alternative numerals.

4 MathML and OpenType Fonts

Instead of providing a general discussion, it is far better to explain how a
particular XML-based technology can be modified to be able to make use of
OpenType fonts with MATH tables. And of course the natural choice for this
is MathML. As is noted in the MathML Web page:

MathML is intended to facilitate the use and re-use of mathemat-
ical and scientific content on the Web, and for other applications
such as computer algebra systems, print typesetting, and voice syn-
thesis. MathML can be used to encode both the presentation of
mathematical notation for high-quality visual display, and mathe-
matical content, for applications where the semantics plays more of
a key role such as scientific software or voice synthesis.

Nevertheless, the visual representation (rendering, typesetting, etc.) of
mathematical content when it is encoded in MathML is problematic in general.
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<math display="block">

<munderover>

<mo>&#x0222B;</mo>

<mrow>

<mo>&#x02212;</mo>

<mo>&#x0221E;</mo>

</mrow>

<mrow>

<mo>&#x0002B;</mo>

<mo>&#x0221E;</mo>

</mrow>

</munderover>

<mo>cos</mo>

<mi>x</mi>

<mrow>

<mo>d</mo>

</mrow>

<mi>x</mi>

</math>

tex2mathml output.

      
∫
−∞

∞

cos x d x

StarOffice output.

Figure 1: Mathematical content as described with MathML and two different
renderings of the same content.

Figure 2: On the left side the original Firefox output and on the right side the
output produced after removing the various Symbol fonts from the system.

cos 𝑥 d𝑥
X ETEX output Word 2007 output.

Figure 3: X ETEX and Word2007 output using the same OpenType font.
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The examples shown in Figures 1 and 2 illustrate exactly this claim. In this
particular case, the same encoding is represented visually differently by differ-
ent systems. Obviously, this is quite common (e.g., think of HTML and how it
rendered by various browsers). However, such problems start when different sys-
tems realize the same feature in different and, in may cases, incompatible ways.
Figure 2 shows yet another problem—some systems cannot produce decent out-
put even when they are fed with correct input, which, again, is quite common
but clearly unacceptable. In addition, Figure 2 shows yet another problem—
some renderers use by default some fonts (here any font named “Symbol”) and
as a result they yield wrong output. Clearly, the output becomes correct only
if one removes such fonts, but then not everybody is aware of this idiosyncrasy
of the renderer. Let us now compare these results with the output generated by
two different systems that faithfully implement the same standard. In particu-
lar, the author used Word 2007 and X ETEX to get the output shown in Figure 3.
Also, it is worth noting that in this specific example X ETEX was setup to use
the font metrics, as Word 2007 normally does, and not the individual glyph
metrics, something that is the norm when a TEX typesetting engine processes
TEX/LATEX markup. In different words, both X ETEX and Word 2007 used the
font in exactly the same way.

Although, both X ETEX and Word 2007 produce excellent output, it is worth
focusing on Word 2007 as this system uses XML syntax to represent mathe-
matical content. In fact, both Word 2007 and OpenOffice.org bundle up several
related XML documents into a zip file and save that. If one wants to work with
the raw XML, she has to uncompress the corresponding file. Once it is uncom-
pressed, when working with Word 2007 the document is found in a file named
document.xml while when working with OpenOffice.org the document is found
in a file named content.xml. In a typical document.xml file mathematical
content is surrounded by

<m:oMath> . . . </m:oMath>

Also, for each component of the mathematical content (e.g., numbers, symbols,
letters, etc.), the font that has to be used to render the content is explicitly
specified. For example, in the following XML fragment, which is used to rep-
resent information related to the upper limit of integration of the example
formula used throughout this paper, it is explicitly specified that the system
should use Cambria Math to render the content:

<m:sup>

<m:r>

<w:rPr>

<w:rFonts w:ascii="Cambria Math" w:hAnsi="Cambria Math"/>

<w:lang w:val="en-US"/>

</w:rPr>

<m:t>+∞</m:t>

</m:r>
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</m:sup>

Note that the file, which contains this XML fragment, is really “cluttered” with
useless information simply because this is an XML representation of an existing
binary file format. Thus, one can surely avoid this “cluttering” of information
in a clean XML application that is specifically designed for the representation
of mathematical content. On the other hand, this design shows how one could
incorporate the ability to specify the fonts that should be used to render the
content. So, let us see how one would modify MathML to provide the required
functionality.

The easiest way to modify the existing MathML syntax in order to allow
content creators to specify the font or the fonts that should be used to render
the content is to introduce a new tag. Such a tag should be used to specify
the name of a font, which would be used to render the specific part of the
content. In case this font, which should be an OpenType font with a MATH
table, is not available for any reason, then it is necessary to devise a fall-
back strategy. Obviously, in all other uses of the mathematical content, this
particular tag should be ignored. Also, MathML content without such a tag
should be rendered using the “default” system font. Although this approach
is straightforward, still it is not general enough—one should be free to specify
the font to be used to render any part of a formula. In addition, it should
be possible to enable any font feature available that might improve the final
result. For example, if a font includes an alternative script alphabet, then it
should be possible to use this alphabet. Moreover, one should not be forced
to make “total” decisions (e.g., which script alphabet should be used, etc.).
Consequently, it is necessary to enhance all major tags with optional attributes
by which one should be able to specify the font and features to be used. In case
no font is specified, it should be assumed that the feature refers to the font
of its parent tag. To make thinks clear let us give an example. The following
MathML code

<math display="block" xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">

<mn>3</mn>

<mo>&#x0002B;</mo>

<mn>4</mn>

</math>

encodes the expression 3 + 4. If one would like to visually represent the whole
expression with Asana-Math, then the opening tag should have the following
form:

<math display="block" font="Asana-Math" . . .>

Now, such a choice should affect the way the whole content is rendered. In other
words, if one wants to use glyphs from different fonts, they should be used as if
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they were glyphs of the ”general” font, which means that the MATH table of
these sub-fonts will be completely ignored. In addition, if one wants to enable
the use of certain features, she could do that with a “features” attribute:

<math display="block" font="Asana-Math"

feature="ssty; dtls; salt" . . .>

Suppose that one prefers the renderer to use the plus sign of Cambria Math,
then this could be expressed as follows:

<mo font="Cambria Math">&#x0002B;</mo>

Naturally, if one prefers a sub-expression to be rendered with a different font,
then she could enable the use of features that this font supports. In general,
the mixining up of different fonts to render a single mathematical expression
should be discouraged since the result may not be aesthetically pleasant. For
example, some people may not like “fancy” glyph shapes, so they might be
tempted to abuse such a feature in order to use instead more “conservative”
glyph shapes. However, such a feature would be really useful if a font does not
contain a particular glyph.

Some valid MathML tags accept style parameters that affect the way con-
tent is rendered. For example, in the following MathML code fragment

<mfrak linethickness="1.5">2 3</mfrac>

it is specified that the fraction rule thickness should be equal to 1.5 units.
Obviously, when it has been specified that some content should be rendered
using an OpenType font with a MATH table, then the existence of a line-

thickness attribute complicates things. Nevertheless, a clean solution to this
problem is to completely ignore all these standard MathML attributes for the
shake of uniformity.

The solution that has been proposed is clean, but it demands that the
rewriting of the MathML syntax. A more MathML oriented solution would be
to allow the specification of a font by using the Cascading Style Sheets (CSS)
mechanism. For instance, here is how one could specify the font that should be
used to render some MathML-encoded mathematical content:

<math display="block" style="font:Asana-Math" . . .>

In order to avoid any further complications, one can assume that the OpenType
features ssty, dtls, and flac will be enabled by default. This way, there is no need
to alter the syntax at all. Naturally, this will make new versions of any renderer
backwards compatible with earlier versions of the same system. Having outlined
a possible extension of MathML, let us now see how this can be implemented.

Clearly, a renderer should be able to first read an OpenType MATH table
and then to use the various information stored in this table to render any
content. Reading an OpenType MATH table is straightforward. For example,
one could use file XeTeXOTMath.cpp from the X ETEX source tree as a basis
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to create a reader. Of course, this is not enough as any OpenType MATH
table defines far more many parameters than ordinary parameters TEX uses
to typeset mathematical content. When there is readily available an internal
representation of all the parameters a MATH table may contain, it should
be easy to use these information to render mathematical content. After all, a
MATH table can be regarded as a form of cascading style sheets specifically
designed for mathematical content.

5 Conclusions

I have described in some detail the new OpenType MATH table, which was
specifically designed to facilitate the rendering of mathematical content. In ad-
dition, I described the basic characteristics of a freely-available OpenType font
that contains such a table. Based on the new potential provided by this exciting
new technology, I have outlined a modest extension of MathML so as to allow
the specification of the font(s) that should be used to render specific mathe-
matical content. The advantage of such a proposal is that the same content is
rendered identically by different systems. In differents words, the OpenType
MATH table can be used to “implement” the following motto: write once, ren-
der everywhere the same!
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Μία βελτιωμένη ἔκδοση σημαδοφώνων

τῆς ἑλληνικῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς

᾿Ιωάννης Α. Βαμβακᾶς

Παπαθεοφάνους 12

853 00 Κῶς

Η/Τ: giavvns at gmail dot com

Στὴν παροῦσα ἐργασία ἐμφανίζεται μία δεύτερη καὶ πιὸ βελτιωμένη ἔκδοση

τῶν γλύφων τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολῆς, κα-

θὼς καὶ ἡ πιὸ λειτουργικὴ χρήση τους γιὰ τὴν σύνταξη μουσικοῦ κειμένου

στηριζόμενη στὶς πολλὲς δυνατότητες τοῦ LATEX καὶ τῆς βάσης αὐτοῦ TEX.

An improved version of “Byzantine” music fonts, by Ioannis A.
Vamvakas — In this paper, we present a second, revised version of our
“Byzantine” music fonts. We also present a new approach for a more
efficient use of these fonts with LATEX, and its ancestor TEX.

1 Εἰσαγωγὴ

Πρὸ πενταετίας [1, 2] εἶχε γίνει μία προσπάθεια νὰ σχεδιάσουμε μὲ τὴν βοήθεια
τοῦ METAFONT [3] τὰ σημαδόφωνα ποὺ χρησιμοποιοῦν οἱ ᾿Ορθόδοξες ᾿Εκκλησίες
τῆς Κύπρου καὶ τῆς ῾Ελλάδος ἀπὸ τὸ 1814 γιὰ τὶς λειτουργικές τους ἀνάγκες
καθὼς καὶ γιὰ τὴν καταγραφὴ τῶν δημοτικῶν μας τραγουδιῶν. Τὴν χρονιὰ αὐτὴ
ὁ μητροπολίτης Προύσης Χρύσανθος ὁ ἐκ Μαδύτων, ὁ πρωτοψάλτης Γρηγόριος
Λευίτης καὶ ὁ χαρτοφύλακας τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ ᾿Εκκλησίας Χουρμούζιος
Γεωργίου ἢ Γιαμαλῆς συμμάζεψαν ὅ,τι ὑπῆρχε ἀπὸ τὴν γραπτὴ καὶ προφορικὴ
παράδοση σχεδὸν δεκαέξι αἰώνων καὶ δημιούργησαν μία πιὸ εὔκολη, λειτουργικὴ
καὶ συντομότερη μέθοδο ἐκμάθησης τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς [4]. Παράλληλα
σὲ ἐκείνη μας τὴν προσπάθεια, προτείναμε ἕναν τρόπο στοιχειοθέτησης μουσικοῦ
κειμένου μὲ τὴν βοήθεια τοῦ ἀγαπημένου μας LATEX [5].

᾿Εκ τῶν ὑστέρων διαπιστώσαμε πὼς οἱ γλύφοι ποὺ εἴχαμε σχεδιάσει ἦταν αἰ-
σθητικὰ πολὺ φτωχοί. Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά, ὁ προτεινόμενος τρόπος στοιχειοθέ-
τησης ἀπεῖχε παρασάγγας ἀπὸ τὸ νὰ εἶναι φιλικὸς καὶ λειτουργικός. Πέντε χρόνια
ἀργότερα ξανασχεδιάζουμε ὅλους τοὺς γλύφους καὶ μπαίνοντας πλέον στὰ ἄδυτα
τοῦ TEX [6, 7] προτείνουμε ἕναν πολὺ πιὸ φιλικὸ τρόπο συγγραφῆς κειμένου.
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Μακρο- Ἀνάβαση ἢ Μακρο- Ἀνάβαση ἢ
Χαρακτήρας εντολὴ ῎Ονομα Κατάβαση Χαρακτήρας εντολὴ ῎Ονομα Κατάβαση

p \iso ῎Ισον 0 A \ups ῾Υψηλὴ +4

q \oli ᾿Ολίγον +1 R \apo Ἀπόστροφος −1

J \pet Πεταστὴ +1 K \ela ᾿Ελαφρὸν −2

r \kev Κεντήματα +1 : \upo ῾Υπορροὴ −1− 1

� \kvt Κέντημα +2 s \xam Χαμηλὴ −4

Πίνακας 1: Οἱ 10 ποσοτικοὶ χαρακτῆρες τῆς ΕΕΜ.

5. Τὶς μαρτυρίες φθόγγων καὶ ἤχων.

6. Τὰ ἰσοκρατήματα.

2.1 Ποσοτικοὶ χαρακτῆρες

῾Ο Πίνακας 1 περιέχει τὰ δέκα ποσοτικὰ σημεῖα μαζὶ μὲ τὸν τρόπο ποὺ δροῦν. ῾Η δράση φαίνεται στὴν τρίτη
στήλη μὲ τὴν μορφὴ ἀριθμοῦ ποὺ δείχνει πόσα διαστήματα ἀνεβαίνει (+) ἢ κατεβαίνει (−) ἡ συχνότητα τοῦ
φθόγγου ποὺ ἀπαγγέλεται σὲ σχέση μὲ τὸν προηγούμενο.

2.2 Χρονικοὶ χαρακτῆρες καὶ ρυθμὸς

῾Ο Πίνακας 2 δείχνει τὰ δεκατέσσερα χρονικὰ σημεῖα μαζὶ μὲ τὸ ὄνομα καὶ τὴν χρονικὴ δράση τους. Εἰδικὰ γιὰ
τὶς οἰκογένειες τῶν γοργῶν καὶ τῶν ἀργῶν ὑπάρχουν οἱ ἀντίστοιχες παρεστιγμένες περιπτῶσεις ὅπως φαίνονται
στὸν Πίνακα 3, ὅπου δίνεται καὶ ἡ σημασία τους.

Γιὰ παράδειγμα στὸν συνδυασμὸ

p q� R

ποὺ διαρκεῖ δύο χρόνους, τὸ ἴσον (p) θὰ καταναλώσῃ τὸ 1/4 τοῦ χρόνου, τὸ ὀλίγον (q) τὰ 3/4

αὐτοῦ καὶ ἡ ἀπόστροφος (R) ἕναν ὁλόκληρο χρόνο. ᾿Επίσης ὁ συνδυασμὸς

p �n

ποὺ διαρκεῖ τέσσερις χρόνους, ἀναλύεται σέ:

2

Πίνακας 1: Οἱ 10 ποσοτικοὶ χαρακτῆρες τῆς ΕΕΜ.

2 Γνωριμία μὲ τὰ σημαδόφωνα

᾿Εὰν ὁ ἀναγνώστης αἰσθάνεται τὴν ἀνάγκη μίας ἱστορικῆς ἀναδρομῆς ποὺ ἀφορᾶ
στὴν ἐξέλιξη τῆς ΕΕΜ μπορεῖ νὰ ἀπευθυνθεῖ σὲ προηγούμενες δημοσιεύσεις μας
[1, 2]. ᾿Εδῶ ἁπλῶς θὰ ἀναφερθοῦμε στὰ βασικὰ σημαδόφωνα τῆς ΕΕΜ μὲ τὴν
σειρὰ σχεδίασής τους.

῾Ο βασικὲς ὁμάδες ἀποτελοῦνται ἀπό:

1. Τοὺς ποσοτικοὺς χαρακτῆρες.

2. Τοὺς χρονικοὺς χαρακτῆρες ἢ σημεῖα ἢ ἔγχρονες ὑποστάσεις.

3. Τὰ ποιοτικὰ σημεῖα ἢ ἄγχρονες ὑποστάσεις.

4. Τὰ σημεῖα ὑφέσεως καὶ διέσεως.

5. Τὶς μαρτυρίες φθόγγων καὶ ἤχων.

6. Τὰ ἰσοκρατήματα.

2.1 Ποσοτικοὶ χαρακτῆρες

῾Ο Πίνακας 1 περιέχει τὰ δέκα ποσοτικὰ σημεῖα μαζὶ μὲ τὸν τρόπο ποὺ δροῦν. ῾Η
δράση φαίνεται στὴν τρίτη στήλη μὲ τὴν μορφὴ ἀριθμοῦ ποὺ δείχνει πόσα διαστή-
ματα ἀνεβαίνει (+) ἢ κατεβαίνει (−) ἡ συχνότητα τοῦ φθόγγου ποὺ ἀπαγγέλεται
σὲ σχέση μὲ τὸν προηγούμενο.

2.2 Χρονικοὶ χαρακτῆρες καὶ ρυθμὸς

῾Ο Πίνακας 2 δείχνει τὰ δεκατέσσερα χρονικὰ σημεῖα μαζὶ μὲ τὸ ὄνομα καὶ τὴν
χρονικὴ δράση τους. Εἰδικὰ γιὰ τὶς οἰκογένειες τῶν γοργῶν καὶ τῶν ἀργῶν ὑπάρ-
χουν οἱ ἀντίστοιχες παρεστιγμένες περιπτώσεις ὅπως φαίνονται στὸν Πίνακα 3,
ὅπου δίνεται καὶ ἡ σημασία τους.
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Χαρακτήρας Μακροεντολὴ ῎Ονομα Χρονικὴ δράση

� \kla Κλάσμα Διπλασιασμὸς τοῦ ἀρχικοῦ χρόνου

� \apln Ἁπλὴ Διπλασιασμὸς ἀρχικοῦ χρόνου

� \dipln Διπλὴ Τριπλασιασμὸς ἀρχικοῦ χρόνου

� \tripln Τριπλὴ Τετραπλασιασμὸς ἀρχικοῦ χρόνου

� \gor Γοργὸν ῾Υποδιπλασιασμὸς ἀρχικοῦ χρόνου

� \ggr Δίγοργον ῾Υποτριπλασιασμὸς ἀρχικοῦ χρόνου

� \ggg Τρίγοργον ῾Υποτετραπλασιασμὸς ἀρχικοῦ χρόνου

� \arg Ἀργὸν Γοργὸν + Κλάσμα

� \aar Δίαργον Γοργὸν + Διπλὴ

� \aaa Τρίαργον Γοργὸν + Τριπλὴ

� \sta Σταυρὸς Παύσις ἀναπνοῆς


 \paus Παύσις Παύσις ἑνὸς χρόνου

 \nmip ῾Ημίσεια παύσις Παύσις ἡμίσεως χρόνου

� \kop Κορωνὶς Ἀπεριόριστη χρονικὴ παράταση τόνου

Πίνακας 2: Οἱ 14 χρονικοὶ χαρακτῆρες τῆς ΕΕΜ.

3

Πίνακας 2: Οἱ 14 χρονικοὶ χαρακτῆρες τῆς ΕΕΜ.
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Γιὰ παράδειγμα στὸν συνδυασμὸ

p q� R

ποὺ διαρκεῖ δύο χρόνους, τὸ ἴσον (p) θὰ καταναλώσει τὸ 1/4 τοῦ χρόνου,

τὸ ὀλίγον (q) τὰ 3/4 αὐτοῦ καὶ ἡ ἀπόστροφος (R) ἕναν ὁλόκληρο χρόνο.

᾿Επίσης ὁ συνδυασμὸς

p �n

ποὺ διαρκεῖ τέσσερις χρόνους, ἀναλύεται σέ:

p r� q�
ὅπου τὸ ἴσον (p) διαρκεῖ 3/4 τοῦ χρόνου, τὰ κεντήματα (r) τὸ 1/4 αὐτοῦ
καὶ τὸ ὀλίγον (q) τοὺς ὑπόλοιπους τρεῖς.

῾Η ταχύτητα μὲ τὴν ὁποία θὰ ἐκτελεσθεῖ ἕνα κομμάτι, δηλαδὴ ὁ ρυθμός του,
δηλώνεται μὲ τὰ σημεῖα χρονικῆς ἀγωγῆς τοῦ Πίνακα 4.

2.3 Ποιοτικοὶ χαρακτῆρες

Στὸν Πίνακα 5 ἐμφανίζονται οἱ ἕξι ἐν χρήσει ἀπὸ τὸ 1814 καὶ ἐντεῦθεν ὑπο-
στάσεις ποιότητας μὲ τὸ ὄνομα καὶ τὴν δράση τους. Δύο σημεῖα θὰ πρέπει νὰ
διευκρινισθοῦν.

Κατ’ ἀρχάς, μὲχρι τὴν μεταρρύθμιση τοῦ 1814 εὑρίσκετο σὲ χρήση ἕνας με-
γάλος ἀριθμὸς ποιοτικῶν χαρακτήρων, δύσκολος στὴν ἀπομνημόνευσή του καὶ
ἀκόμα δυσκολότερος στὴν ἐφαρμογή. Ἀρκεῖ νὰ σκεφτεῖ κανεὶς πὼς ἡ χειρονομία
εἶναι ὁ βασικὸς τρόπος ἀπαγγελίας ἑνὸς φθόγγου. Τώρα γιὰ κάθε χειρονομία
σχεδιάζονταν καὶ ἕνα σημεῖο ἐκφράσεως ὥστε ὁ ἱεροψάλτης (ἀφοῦ δὲν ἔχει δίπλα
του τὸν πρῶτο διδάξαντα) νὰ γνώριζε πῶς νὰ τὸν ἀπαγγείλει. Τώρα, ἐπειδὴ κάθε
συντεχνία ἱεροψαλτῶν εἶχε ἀνὰ τακτὰ χρονικὰ διαστήματα διαφορετικὲς προτάσεις
γιὰ τὸν τρόπο ἔκφρασης καὶ ἄρα νέα σημαδόφωνα, ἀντιλαμβάνεται κανεὶς πόσοι
χαρακτῆρες θὰ ἐμφανίστηκαν στοὺς προηγούμενους δεκαέξι αἰῶνες σὲ ὁλόκληρο
τὸν ἑλληνικὸ κόσμο, ἀπὸ τὴν Ἀλεξάνδρεια καὶ τὴν Κύπρο μέχρι τὶς Παραδουνάβιες
ἡγεμονίες καὶ ἀπὸ τὴν Καππαδοκία καὶ τὸν Εὔξεινο Πόντο μέχρι τὴν Πελοπόν-
νησο!

Τὸ δεύτερο σημεῖο ποὺ χρειάζεται διευκρίνηση εἶναι ὅτι ὁ τρόπος ἀπαγγελίας
ἑνὸς φθόγγου μπορεῖ νὰ διδαχθεῖ μόνον ἀπὸ τὸν δάσκαλο καὶ ποτὲ μέσα ἀπὸ

τὰ βιβλία. ῞Οταν, γιὰ παράδειγμα γράφουμε πὼς τὸ ἀντικένωμα (�) ζητᾶ
μικρὸ πέταγμα τῆς φωνῆς στὸν φθόγγο πάνω στὸν ὁποῖο δρᾶ καταλαβαίνει ὁ
ἀναγνώστης ὅτι κάτι τέτοιο μαθαίνεται μόνο μέσα ἀπὸ τὴν μίμηση τοῦ δασκάλου.
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Χαρακτήρας Παράδειγμα καὶ χρονικὴ δράση Χαρακτήρας Παράδειγμα καὶ χρονικὴ δράση

�
π p q� R
v 1/4 3/4 1 �

π p q� R
v 3/4 1/4 1

\gorp \pgor

�
π p �R r
v 1/4 1/4 2/4 �

π p �R r
v 2/4 1/4 1/4

\ggrp \pggr

�
π p �R r
v 1/4 2/4 1/4

\gpgr

�
π p �n
v 1/4 3/4 2 �

π p �n
v 3/4 1/4 2

\argp \parg

�
π p �n
v 1/4 3/4 3 �

π p �n
v 3/4 1/4 3

\aarp \paar

�
π p �n
v 1/4 3/4 4 �

π p �n
v 3/4 1/4 4

\aaap \paaa

Πίνακας 3: Οἱ 11 παρεστιγμένοι χρονικοὶ χαρακτῆρες.

p r� q�
ὅπου τὸ ἴσον (p) διαρκεῖ 3/4 τοῦ χρόνου, τὰ κεντήματα (r) τὸ 1/4 αὐτοῦ καὶ τὸ ὀλίγον (q) τοὺς
ὑπόλοιπους τρεῖς.

῾Η ταχύτητα μὲ τὴν ὁποία θὰ ἐκτελεσθῇ ἕνα κομμάτι, δηλαδὴ ὁ ρυθμός του, δηλώνεται μὲ τὰ σημεῖα χρονικῆς
ἀγωγῆς τοῦ Πίνακα 4.

2.3 Ποιοτικοὶ χαρακτῆρες

Στὸν Πίνακα 5 ἐμφανίζονται οἱ ἕξι ἐν χρήσει ἀπὸ τὸ 1814 καὶ ἐντεῦθεν ὑποστάσεις ποιότητας μὲ τὸ ὄνομα καὶ
τὴν δράση τους. Δύο σημεῖα θὰ πρέπῃ νὰ διευκρινισθοῦν.

Κατ’ ἀρχάς, μὲχρι τὴν μεταρρύθμιση τοῦ 1814 εὑρίσκετο σὲ χρήση ἕνας μεγάλος ἀριθμὸς ποιοτικῶν χαρα-
κτήρων, δύσκολος στὴν ἀπομνημόνευσή του καὶ ἀκόμα δυσκολότερος στὴν ἐφαρμογή. Ἀρκεῖ νὰ σκεφτῇ κανεὶς

4

Πίνακας 3: Οἱ 11 παρεστιγμένοι χρονικοὶ χαρακτῆρες.
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Χρονικὴ Σημεῖο Μακρο- Διάρκεια Χρόνοι ἀνὰ
Ἀγωγὴ αὐτῆς εντολὴ μονάδας χρόνου ἕνα λεπτό

προσεγγιστικὰ σὲ sec

Βραδύτατη
�

χ \XA\aaa 1 1/5 50

Βραδεῖα
�
χ \XA\aar 1 60

Μετρία
�
χ \XA\arg 3/5 100

Μέση
�

χ \XA\goar < 1/2 ≈ 130

Ταχεῖα
�
χ \XA\gor 1/3 180

Ταχύτατη
�
χ \XA\ggr 1/4 240

Πίνακας 4: Οἱ ἕξι χρονικὲς ἀγωγές.

πὼς ἡ χειρονομία εἶναι ὁ βασικὸς τρόπος ἀπαγγελίας ἑνὸς φθόγγου. Τώρα γιὰ κάθε χειρονομία σχεδιάζονταν καὶ
ἕνα σημεῖο ἐκφράσεως ὥστε ὁ ἱεροψάλτης (ἀφοῦ δὲν ἔχει δίπλα του τὸν πρῶτο διδάξαντα) νὰ γνώριζε πῶς νὰ τὸν
ἀπαγγείλῃ. Τώρα, ἐπειδὴ κάθε συντεχνία ἱεροψαλτῶν εἶχε ἀνὰ τακτὰ χρονικὰ διαστήματα διαφορετικὲς προτάσεις
γιὰ τὸν τρόπο ἔκφρασης καὶ ἄρα νέα σημαδόφωνα, ἀντιλαμβάνεται κανεὶς πόσοι χαρακτῆρες θὰ ἐμφανίστηκαν
στοὺς προηγούμενους δεκαέξι αἰῶνες σὲ ὁλόκληρο τὸν ἑλληνικὸ κόσμο, ἀπὸ τὴν Ἀλεξάνδρεια καὶ τὴν Κύπρο
μέχρι τὶς Παραδουνάβιες ἡγεμονίες καὶ ἀπὸ τὴν Καππαδοκία καὶ τὸν Εὔξεινο Πόντο μέχρι τὴν Πελοπόννησο!

Τὸ δεύτερο σημεῖο ποὺ χρειάζεται διευκρίνηση εἶναι ὅτι ὁ τρόπος ἀπαγγελίας ἑνὸς φθόγγου μπορεῖ νὰ διδαχθῇ
μόνον ἀπὸ τὸν δάσκαλο καὶ ποτὲ μέσα ἀπὸ τὰ βιβλία. ῞Οταν, γιὰ παράδειγμα γράφουμε πὼς τὸ ἀντικένωμα

(�) ζητᾷ μικρὸ πέταγμα τῆς φωνῆς στὸν φθόγγο πάνω στὸν ὁποῖο δρᾷ καταλαβαίνει ὁ ἀναγνώστης ὅτι
κάτι τέτοιο μαθαίνεται μόνο μέσα ἀπὸ τὴν μίμιση τοῦ δασκάλου.

2.4 ῾Υφέσεις, διέσεις καὶ χρόες

῾Ο Πίνακας 6 περιέχει τὶς ὑφέσεις καὶ διέσεις τῆς ΕΕΜ. Διάστημα ἢ τόνος στὴν μουσικὴ ὀνομάζεται τὸ διάστημα
μεταξὺ δύο φθόγγων. Μία ὕφεση μειώνει αὐτὸ τὸ διάστημα καὶ μία δίεση τὸ αὐξάνει. Τὸ Σχῆμα 1 δείχνει ὀπτικὰ
τὴν δράση τῆς ἁπλῆς ὑφέσης (') καὶ δίεσης (#). Οἱ ἀριθμοὶ ἀναφέρονται στὶς ἀποστάσεις μεταξὺ τῶν φθόγγων
πρὶν δράσῃ ἡ ὕφεση (α) καὶ ἡ δίεση (β) (ἀριστερὴ πλευρὰ τῶν κλιμάκων). Μόλις δράσῃ ἡ ὕφεση ἐπὶ τοῦ Βου (α)
τὸ διάστημα μεταξὺ Πα καὶ Βου ἀπὸ 10 μόρια μεταβάλλεται σὲ 5. Φυσικὰ ἡ ἀπόσταση μεταξὺ Βου καὶ Γα ἀπὸ 8
μόρια γίνεται 13. Στὸ (β) μόλις δράσῃ ἡ δίεση ἐπὶ τοῦ Γα τὸ διάστημα Βου–Γα ἀπὸ 8 μόρια διευρύνεται στὰ 12
ἐνῷ παράλληλα ἐκεῖνο μεταξὺ Γα–Δι ἀπὸ τὰ 12 συρρικνώνεται στὰ 8.

Τέλος ἡ γενικὴ ὕφεση (") καὶ δίεση (&) δροῦν ἐπὶ τοῦ Κε καὶ Γα, ἀντιστοίχως καὶ ἀπαιτοῦν τὸν ἀμέ-
σως ἀνιόντα (Ζω) ἢ ἀμέσως κατιόντα (Βου) φθόγγους σὲ μόνιμη ὕφεση ἢ δίεση, ἀντιστοίχως, μισοῦ τόνου.
Αὐτὸ σημαίνει πὼς ὅποτε συναντᾶται ὁ Ζω ἢ ὁ Γα μέσα στὴν ψαλμωδία θὰ ἀπαγγέλονται ἐν ὑφέσει ἢ διέσει,
ἀντιστοίχως.

Μία εἰδικὴ κατηγορία ὑφεσοδιέσεων εἶναι οἱ χρόες, δηλαδή, ὁ ζυγὸς (7), ἡ σπάθη (6) καὶ τὸ κλιτόν
( 5 ), ὅπως φαίνονται καὶ στὸ Σχῆμα 2.

῾Ο ζυγὸς τίθεται ἐπὶ τοῦ Δι, δρᾷ δὲ ἐπὶ τοῦ βαρέως πενταχόρδου Δι–Γα–Βου–Πα–Νη καὶ ζητᾷ τοὺς Γα καὶ

5

Πίνακας 4: Οἱ ἕξι χρονικὲς ἀγωγές.

Χαρακτήρας Μακροεντολὴ ῎Ονομα Ποιοτικὴ Δράση

� \avti Ἀντικένωμα Μικρὸ πέταγμα τῆς φωνῆς

	 \bareia Βαρεία Ἀπαγγελία μὲ βαρύτερο τόνο

� \evdf ᾿Ενδόφωνον Προφορὰ μὲ κλειστὸ τὸ στόμα

� \etep ῞Ετερον Σύνδεσμος χαρακτήρων χωρὶς διακοπὴ

� \omal ῾Ομαλὸν Κυματισμὸς φωνῆς ἐπὶ τὸ ὀξὺ

� \psnf Ψηφιστὸν Προφορὰ τόνου μὲ δύναμη

Πίνακας 5: Οἱ 6 ποιοτικοὶ χαρακτῆρες τῆς ΕΕΜ.

Χαρακτήρας Μακροεντολὴ ῎Ονομα Ποιοτικὴ Δράση

% \avti Ἀντικένωμα Μικρὸ πέταγμα τῆς φωνῆς

- \bareia Βαρεία Ἀπαγγελία μὲ βαρύτερο τόνο

. \evdf ᾿Ενδόφωνον Προφορὰ μὲ κλειστὸ τὸ στόμα

/ \etep ῞Ετερον Σύνδεσμος χαρακτήρων χωρὶς διακοπὴ

0 \omal ᾿Ομαλὸν Κυματισμὸς φωνῆς ἐπὶ τὸ ὀξὺ

1 \psnf Ψηφιστὸν Προφορὰ τόνου μὲ δύναμη

Πίνακας 5: Οἱ 6 ποιοτικοὶ χαρακτῆρες τῆς ΕΕΜ

(α)

10

8

12

5

13

12

Πα

Βου

Γα

Δι

Πα
Βου&

Γα

Δι

(β)

10

8

12

10

12

8

Πα

Βου

Γα

Δι

Πα

Βου

Γα'
Δι

Σχῆμα 1: Σχηματικὴ δράση τῆς ὕφεσης (α) καὶ τῆς διέσης (β)

6

Σχῆμα 1: Σχηματικὴ δράση τῆς ὕφεσης (α) καὶ τῆς διέσης (β).

6

Πίνακας 5: Οἱ 6 ποιοτικοὶ χαρακτῆρες τῆς ΕΕΜ.
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Χαρακτήρας Μακροεντολὴ ῎Ονομα Ποιοτικὴ Δράση

% \avti Ἀντικένωμα Μικρὸ πέταγμα τῆς φωνῆς

- \bareia Βαρεία Ἀπαγγελία μὲ βαρύτερο τόνο

. \evdf ᾿Ενδόφωνον Προφορὰ μὲ κλειστὸ τὸ στόμα

/ \etep ῞Ετερον Σύνδεσμος χαρακτήρων χωρὶς διακοπὴ

0 \omal ᾿Ομαλὸν Κυματισμὸς φωνῆς ἐπὶ τὸ ὀξὺ

1 \psnf Ψηφιστὸν Προφορὰ τόνου μὲ δύναμη

Πίνακας 5: Οἱ 6 ποιοτικοὶ χαρακτῆρες τῆς ΕΕΜ

(α)

10

8

12

5

13

12

Πα

Βου

Γα

Δι

Πα
Βου&

Γα

Δι

(β)

10

8

12

10

12

8

Πα

Βου

Γα

Δι

Πα

Βου

Γα'
Δι

Σχῆμα 1: Σχηματικὴ δράση τῆς ὕφεσης (α) καὶ τῆς διέσης (β)

6

Εἰκόνα 1: Σχηματικὴ δράση τῆς ὕφεσης (α) καὶ τῆς διέσης (β).

2.4 ῾Υφέσεις, διέσεις καὶ χρόες

῾Ο Πίνακας 6 περιέχει τὶς ὑφέσεις καὶ διέσεις τῆς ΕΕΜ. Διάστημα ἢ τόνος στὴν
μουσικὴ ὀνομάζεται τὸ διάστημα μεταξὺ δύο φθόγγων. Μία ὕφεση μειώνει αὐτὸ
τὸ διάστημα καὶ μία δίεση τὸ αὐξάνει. ῾Η Εἰκόνα 1 δείχνει ὀπτικὰ τὴν δράση
τῆς ἁπλῆς ὑφέσης (') καὶ δίεσης (#). Οἱ ἀριθμοὶ ἀναφέρονται στὶς ἀποστάσεις
μεταξὺ τῶν φθόγγων πρὶν δράσει ἡ ὕφεση (α) καὶ ἡ δίεση (β) (ἀριστερὴ πλευρὰ
τῶν κλιμάκων). Μόλις δράσει ἡ ὕφεση ἐπὶ τοῦ Βου (α) τὸ διάστημα μεταξὺ Πα
καὶ Βου ἀπὸ 10 μόρια μεταβάλλεται σὲ 5. Φυσικὰ ἡ ἀπόσταση μεταξὺ Βου καὶ
Γα ἀπὸ 8 μόρια γίνεται 13. Στὸ (β) μόλις δράσει ἡ δίεση ἐπὶ τοῦ Γα τὸ διάστημα
Βου–Γα ἀπὸ 8 μόρια διευρύνεται στὰ 12 ἐνῶ παράλληλα ἐκεῖνο μεταξὺ Γα–Δι ἀπὸ
τὰ 12 συρρικνώνεται στὰ 8.

Τέλος ἡ γενικὴ ὕφεση (") καὶ δίεση (&) δροῦν ἐπὶ τοῦ Κε καὶ Γα, ἀντιστοί-
χως καὶ ἀπαιτοῦν τὸν ἀμέσως ἀνιόντα (Ζω) ἢ ἀμέσως κατιόντα (Βου) φθόγγους
σὲ μόνιμη ὕφεση ἢ δίεση, ἀντιστοίχως, μισοῦ τόνου. Αὐτὸ σημαίνει πὼς ὅποτε
συναντᾶται ὁ Ζω ἢ ὁ Γα μέσα στὴν ψαλμωδία θὰ ἀπαγγέλονται ἐν ὑφέσει ἢ διέσει,
ἀντιστοίχως.

Μία εἰδικὴ κατηγορία ὑφεσοδιέσεων εἶναι οἱ χρόες, δηλαδή, ὁ ζυγὸς (7), ἡ

σπάθη (6) καὶ τὸ κλιτόν ( 5 ), ὅπως φαίνονται καὶ στὴν Εἰκόνα 2.

῾Ο ζυγὸς τίθεται ἐπὶ τοῦ Δι, δρᾶ δὲ ἐπὶ τοῦ βαρέως πενταχόρδου Δι–Γα–Βου–
Πα–Νη καὶ ζητᾶ τοὺς Γα καὶ Πα σὲ δίεση ἐνῶ οἱ ὑπόλοιποι φθόγγοι μένουν
στὶς θέσεις τους.

Τὸ κλιτὸν τίθεται ἐπὶ τοῦ Δι, δρᾶ ἐπὶ τοῦ βαρέως τετραχόρδου Δι–Γα–Βου–Πα
καὶ ζητᾶ τοὺς Γα καὶ Βου σὲ δίεση ἐνῶ οἱ ὑπόλοιποι φθόγγοι παραμένουν
στὶς θέσεις τους.

῾Η σπάθη τίθεται ἐπὶ τοῦ Κε (καὶ σπανίως ἐπὶ τοῦ Γα) καὶ ζητᾶ τὸν ἀμέσως
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ν

2

π�

β

3

Γ4

Δ

5

κ6

Ζ΄

3

ν΄4

12

10

8

12

12

10

8

ν

2

π7
β

*

Γ7
Δ
*

18

4

16

4

Ζυγὸς (*)

(α)

ν

2

π�

β

3

Γ4

Δ

5

κ6

Ζ΄

3

ν΄4

12

10

8

12

12

10

8

π

2

β
�

Γ

3

Δ4

14

12

4

Κλιτὸν (,)

(β)

ν

2

π�

β

3

Γ4

Δ

5

κ6

Ζ΄

3

ν΄4

12

10

8

12

12

10

8

Γ4

Δ7

κ6
Ζ΄4

ν΄

5

20

4

4

14

Σπάθη (+)

(γ)

Σχῆμα 2: ῾Η δράση τῶν τριῶν χροῶν τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουστικῆς τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἀνατολῆς. Σὲ κάθε περίπτωση
καὶ γιὰ καλύτερη ὀπτικὴ κατανόσηση, στὸ σχῆμα ἐμφανίζεται ἡ διατονικὴ κλίμακα καὶ δίπλα τὸ μέρος αὐτῆς
μέσα στὸ ὁποῖο δρᾷ ἡ ἀντίστοιχη χρόα. Οἱ ἀριθμοὶ δείχνουν τὴν ἀπόσταση τῶν διαστημάτων καί, ὅπως γράφῃ
καὶ ὁ Χρύσανθος, εἶναι αὐθαίρετοι.

7

Εἰκόνα 2: ῾Η δράση τῶν τριῶν χροῶν τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουστικῆς τῆς καθ’
ἡμᾶς Ἀνατολῆς. Σὲ κάθε περίπτωση καὶ γιὰ καλύτερη ὀπτικὴ κατανόσηση, στὴν
εἰκόνα ἐμφανίζεται ἡ διατονικὴ κλίμακα καὶ δίπλα τὸ μέρος αὐτῆς μέσα στὸ ὁποῖο
δρᾶ ἡ ἀντίστοιχη χρόα. Οἱ ἀριθμοὶ δείχνουν τὴν ἀπόσταση τῶν διαστημάτων καί,
ὅπως γράφει καὶ ὁ Χρύσανθος [4], εἶναι αὐθαίρετοι.
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Χαρακτήρας Μακροεντολὴ ῎Ονομα Δράση

' \ufe Ἁπλὴ ὕφεσις Βαρύνει κατὰ 1/2 τοῦ τόνου

 \ufei Μονόγραμμη ὕφεσις Βαρύνει κατὰ 1/4 τοῦ τόνου

! \ufeii Δίγραμμη ὕφεσις Βαρύνει κατὰ 3/4 τοῦ τόνου

" \gufe Γενικὴ ὕφεσις ᾿Εν χρήσει στοὺς Γ′καὶ Βαρὺ ἤχους

# \die Ἁπλὴ δίεσις ᾿Οξύνει κατὰ 1/2 τοῦ τόνου

$ \diei Μονόγραμμη δίεσις ᾿Οξύνει κατὰ 1/4 τοῦ τόνου

% \dieii Δίγραμμη δίεσις ᾿Οξύνει κατὰ 3/4 τοῦ τόνου

& \gdie Γενικὴ δίεσις ᾿Εν χρήσει στοὺς Γ′ καὶ Βαρὺ ἤχους

Πίνακας 6: Οἱ 4 ὑφέσεις καὶ 4 δίέσεις τῆς ΕΕΜ.

Πα σὲ δίεση ἐνῷ οἱ ὑπόλοιποι φθόγγοι μένουν στὶς θέσεις τους.

Τὸ κλιτὸν τίθεται ἐπὶ τοῦ Δι, δρᾷ ἐπὶ τοῦ βαρέως τετραχόρδου Δι–Γα–Βου–Πα καὶ ζητᾷ τοὺς Γα καὶ Βου
σὲ δίεση ἐνῷ οἱ ὑπόλοιποι φθόγγοι παραμένουν στὶς θέσεις τους.

῾Η σπάθη τίθεται ἐπὶ τοῦ Κε (καὶ σπανίως ἐπὶ τοῦ Γα) καὶ ζητᾷ τὸν ἀμέσως ἐπόμενο φθόγγο (Ζω ἢ Δι) σὲ
ὕφεση καὶ τὸν ἀμέσως προηγούμενο (Δι ἢ Βου) σὲ δίεση.

2.5 Μαρτυρίες ἤχων καὶ φθόγγων, φθορὲς καὶ γένη

Σύμφωνα μὲ τὸ ὄνομά τους, οἱ μαρτυρίες μαρτυροῦν περὶ τοῦ φθόγγου ἤ τοῦ ἤχου ποὺ σηματοδοτοῦν. Στὸ
Παράρτημα Α′ ὁ ἀναγνώστης μπορεῖ νὰ εὕρῃ τὶς μαρτυρίες τῶν ὀκτὼ ἤχων τῆς ΕΕΜ ἀνάλογα μὲ τὴν βάση ποὺ
χρησιμοποιεῖται κάθε φορά. Στὸ κάτω μέρος τῆς μαρτυρίας ἀναγράφεται ἡ μακροεντολὴ ποὺ τὴν ἀναπαράγει.
Πρὶν τὴν ἔναρξη ὁποιουδήποτε μουσικοῦ κειμένου (ἀπολυτικίου, τροπαρίου, κ.λπ.), τίθεται τὸ σημεῖο τοῦ ἤχου
ἢ δρόμου ποὺ θὰ ἀκολουθήσῃ ὁ ἐκτελεστής.

Τὸ Παράρτημα Β′ περιέχει πινακοποιημένα τὰ τρία γένη τῆς ΕΕΜ, τὸ διατονικό, τὸ χρωματικὸ (μαλακὸ καὶ
σκληρό) καὶ τὸ ἐναρμόνιο, μαζὶ μὲ τὶς μαρτυρίες καὶ τὶς φθορὲς τῶν φθόγγων καὶ τὰ ἀριθμητικὰ διαστήματα
μεταξὺ αὐτῶν. Χωρὶς νὰ μποῦμε σὲ λεπτομέρειες (καθὼς τὸ παρὸν ἄρθρο δὲν ἀποτελεῖ διατριβὴ ἐπὶ τῆς μουσικῆς
παραδόσεως), νὰ ποῦμε ἁπλῶς ὅτι οἱ φθορὲς εἶναι μία σειρὰ ἀπὸ σημάδια ποὺ τίθενται σὲ συγκεκριμένους
φθόγους καὶ κάνουν αὐτὸ ποὺ σημαίνει τὸ ὄνομά τους, φθείρουν τὴν μελωδικὴ γραμμὴ τοῦ κομματιοῦ. Γιὰ
νὰ χρησιμοποιήσουμε παραδοσιακὲς ἐκφράσεις, ἐνῷ τὸ κομμάτι ἀκολουθεῖ ἕναν ἀρχικὸ δρόμο (ἦχο) ἡ φθορὰ
τὸ στέλνει σὲ ἄλλο δρόμο (ἦχο). ῍Ας δοῦμε γιὰ παράδειγμα τὸν ἔνατο στίχο ἀπὸ τὴν στιχολογία Μανουὴλ
Πρωτοψάλτου τοῦ ῾Εσπερινοῦ τοῦ Πρώτου ἤχου:

«Πεσοῦνται ἐν ἀμφιβλήστρῳ αὐτῶν οἱ ἁμαρτωλοί. Κατὰ μόνας ἐγὼ εἰμὶ ἕως ἂν παρέλθω.»

8

Πίνακας 6: Οἱ 4 ὑφέσεις καὶ 4 δίέσεις τῆς ΕΕΜ.

ἐπόμενο φθόγγο (Ζω ἢ Δι) σὲ ὕφεση καὶ τὸν ἀμέσως προηγούμενο (Δι ἢ
Βου) σὲ δίεση.

2.5 Μαρτυρίες ἤχων καὶ φθόγγων, φθορὲς καὶ γένη

Σύμφωνα μὲ τὸ ὄνομά τους, οἱ μαρτυρίες μαρτυροῦν περὶ τοῦ φθόγγου ἤ τοῦ ἤχου
ποὺ σηματοδοτοῦν. Στὸ Παράρτημα Α′ ὁ ἀναγνώστης μπορεῖ νὰ εὕρει τὶς μαρτυ-
ρίες τῶν ὀκτὼ ἤχων τῆς ΕΕΜ ἀνάλογα μὲ τὴν βάση ποὺ χρησιμοποιεῖται κάθε
φορά. Στὸ κάτω μέρος τῆς μαρτυρίας ἀναγράφεται ἡ μακροεντολὴ ποὺ τὴν ἀναπα-
ράγει. Πρὶν τὴν ἔναρξη ὁποιουδήποτε μουσικοῦ κειμένου (ἀπολυτικίου, τροπαρίου,
κ.λπ.), τίθεται τὸ σημεῖο τοῦ ἤχου ἢ δρόμου ποὺ θὰ ἀκολουθήσει ὁ ἐκτελεστής.

Τὸ Παράρτημα Β′ περιέχει πινακοποιημένα τὰ τρία γένη τῆς ΕΕΜ, τὸ διατο-
νικό, τὸ χρωματικὸ (μαλακὸ καὶ σκληρό) καὶ τὸ ἐναρμόνιο, μαζὶ μὲ τὶς μαρτυρίες
καὶ τὶς φθορὲς τῶν φθόγγων καὶ τὰ ἀριθμητικὰ διαστήματα μεταξὺ αὐτῶν. Χωρὶς
νὰ μποῦμε σὲ λεπτομέρειες (καθὼς τὸ παρὸν ἄρθρο δὲν ἀποτελεῖ διατριβὴ ἐπὶ τῆς
μουσικῆς παραδόσεως), νὰ ποῦμε ἁπλῶς ὅτι οἱ φθορὲς εἶναι μία σειρὰ ἀπὸ σημάδια
ποὺ τίθενται σὲ συγκεκριμένους φθόγους καὶ κάνουν αὐτὸ ποὺ σημαίνει τὸ ὄνομά
τους, φθείρουν τὴν μελωδικὴ γραμμὴ τοῦ κομματιοῦ. Γιὰ νὰ χρησιμοποιήσουμε
παραδοσιακὲς ἐκφράσεις, ἐνῶ τὸ κομμάτι ἀκολουθεῖ ἕναν ἀρχικὸ δρόμο (ἦχο) ἡ
φθορὰ τὸ στέλνει σὲ ἄλλο δρόμο (ἦχο). ῍Ας δοῦμε γιὰ παράδειγμα τὸν ἔνατο
στίχο ἀπὸ τὴν στιχολογία Μανουὴλ Πρωτοψάλτου τοῦ ῾Εσπερινοῦ τοῦ Πρώτου
ἤχου (Εἰκόνα 3).

῞Οπως μαρτυρεῖται στὴν ἔναρξη τοῦ στίχου, ὁ ἦχος εἶναι ὁ διατονικὸς Πρῶτος.

῞Ομως, στὴν συλλαβὴ «στρω» τῆς δεύτερης γραμμῆς καὶ ὑπὸ τοῦ ἴσου (p)

τίθεται ἡ φθορὰ τοῦ Πα ( 2 ) τοῦ πλαγίου Δευτέρου ἤχου. Ἀπὸ τὴν συλλαβὴ
«στρω» λοιπὸν καὶ μετὰ τὸ κομμάτι ψάλλεται κατὰ τὸν πλάγιο Δεύτερο μέχρι
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32 Ι. Α. Βαμβακᾶς

«Πεσοῦνται ἐν ἀμφιβλήστρῳ αὐτῶν οἱ ἁμαρτωλοί· κατὰ μόνας εἰμὶ ἐγὼ
ἕως ἂν παρέλθω.»

καὶ Πα σὲ δίεση ἐνῷ οἱ ὑπόλοιποι φθόγγοι μένουν στὶς θέσεις τους.

Τὸ Κλιτὸν... τίθεται ἐπὶ τοῦ Δι, δρᾷ ἐπὶ τοῦ βαρέως τετραχόρδου Δι–Γα–Βου–Πα καὶ ζητᾷ τοὺς Γα καὶ Βου
σὲ δίεση ἐνῷ οἱ ὑπόλοιποι φθόγγοι παραμένουν στὶς θέσεις τους.

῾Η Σπάθη... τίθεται ἐπὶ τοῦ Κε (καὶ σπανίως ἐπὶ τοῦ Γα) καὶ ζητᾷ τὸν ἀμέσως ἐπόμενο φθόγγο (Ζω ἢ Δι)
σὲ ὕφεση καὶ τὸν ἀμέσως προηγούμενο (Δι ἢ Βου) σὲ δίεση.

Μαρτυρίες ἤχων καὶ φθόγγων, Φθορές καὶ Γένη. Σύμφωνα μὲ τὸ ὄνομά τους, οἱ μαρτυρίες
μαρτυροῦν περὶ τοῦ φθόγγου ἤ τοῦ ἤχου ποὺ σηματοδοτοῦν. Στὸ παράρτημα Αʹ ὁ ἀναγνώστης μπορεῖ νὰ εὕρῃ
τὶς μαρτυρίες τῶν ὀκτὼ ἤχων τῆς ΕΕΜ ἀνάλογα μὲ τὴν βάση ποὺ χρησιμοποιεῖται κάθε φορά. Στὸ κάτω μέρος
τῆς μαρτυρίας ἀναγράφεται ἡ μακροεντολὴ ποὺ τὴν ἀναπαράγει. Πρὶν τὴν ἔναρξη ὁποιουδήποτε μουσικοῦ κειμένου
(ἀπολυτικίου, τροπαρίου, κλπ) τίθεται τὸ σημεῖο τοῦ ἤχου ἢ δρόμου ποὺ θὰ ἀκολουθήσῃ ὁ ἐκτελεστής.

Τὸ παράρτνμα Βʹ περιέχει πινακοποιημένα τὰ τρία γένη τῆς ΕΕΜ, τὸ διατονικό, τὸ χρωματικὸ (μαλακὸ καὶ
σκληρὸ) καὶ τὸ ἐναρμόνιο, μαζὶ μὲ τὶς μαρτυρίες καὶ τὶς φθορὲς τῶν φθόγγων καὶ τὰ ἀριθμητικὰ διαστήματα
μεταξὺ αὐτῶν. Χωρὶς νὰ μποῦμε σὲ λεπτομέρειες (καθὼς τὸ παρὸν ἄρθρο δὲν εἶναι μιὰ διατριβὴ ἐπὶ τῆς μουσικῆς
παραδόσεως), νὰ ποῦμε ἁπλῶς ὅτι οἱ φθορὲς εἶναι μία σειρὰ ἀπὸ σημάδια ποὺ τίθενται σὲ συγκεκριμένους
φθόγους καὶ κάνουν αὐτὸ ποὺ σημαίνει τὸ ὄνομά τους, φθείρουν τὴν μελωδικὴ γραμμὴ τοῦ κομματιοῦ. Γιὰ
νὰ χρησιμοποιήσουμε παραδοσιακὲς ἐκφράσεις, ἐνῷ τὸ κομμάτι ἀκολουθεῖ ἕναν ἀρχικὸ δρόμο (ἦχο) ἡ φθορὰ
τὸ στέλνει σὲ ἄλλο δρόμο (ἦχο). ῍Ας δοῦμε γιὰ παράδειγμα τὸν ἔνατο στίχο ἀπὸ τὴν στιχολογία Μανουὴλ
Πρωτοψάλτου τοῦ ῾Εσπερινοῦ τοῦ Πρώτου ἤχου: «Πεσοῦνται ἐν ἀμφιβλήστρῳ αὐτῶν οἱ ἁμαρτωλοί. Κατὰ μόνας
ἐγὼ εἰμὶ ἕως ἂν παρέλθω.»
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Πίνακας 6: Οἱ 4 ὑφέσεις καὶ 4 δίέσεις τῆς ΕΕΜ

Τὸ Κλιτὸν... τίθεται ἐπὶ τοῦ Δι, δρᾷ ἐπὶ τοῦ βαρέως τετραχόρδου Δι–Γα–Βου–Πα καὶ ζητᾷ τοὺς Γα καὶ Βου
σὲ δίεση ἐνῷ οἱ ὑπόλοιποι φθόγγοι παραμένουν στὶς θέσεις τους.

῾Η Σπάθη... τίθεται ἐπὶ τοῦ Κε (καὶ σπανίως ἐπὶ τοῦ Γα) καὶ ζητᾷ τὸν ἀμέσως ἐπόμενο φθόγγο (Ζω ἢ Δι)
σὲ ὕφεση καὶ τὸν ἀμέσως προηγούμενο (Δι ἢ Βου) σὲ δίεση.

Μαρτυρίες ἤχων καὶ φθόγγων, Φθορές καὶ Γένη. Σύμφωνα μὲ τὸ ὄνομά τους, οἱ μαρτυρίες
μαρτυροῦν περὶ τοῦ φθόγγου ἤ τοῦ ἤχου ποὺ σηματοδοτοῦν. Στὸ παράρτημα Αʹ ὁ ἀναγνώστης μπορεῖ νὰ εὕρῃ
τὶς μαρτυρίες τῶν ὀκτὼ ἤχων τῆς ΕΕΜ ἀνάλογα μὲ τὴν βάση ποὺ χρησιμοποιεῖται κάθε φορά. Στὸ κάτω μέρος
τῆς μαρτυρίας ἀναγράφεται ἡ μακροεντολὴ ποὺ τὴν ἀναπαράγει. Πρὶν τὴν ἔναρξη ὁποιουδήποτε μουσικοῦ κειμένου
(ἀπολυτικίου, τροπαρίου, κλπ) τίθεται τὸ σημεῖο τοῦ ἤχου ἢ δρόμου ποὺ θὰ ἀκολουθήσῃ ὁ ἐκτελεστής.
Τὸ παράρτημα Βʹ περιέχει πινακοποιημένα τὰ τρία γένη τῆς ΕΕΜ, τὸ διατονικό, τὸ χρωματικὸ (μαλακὸ καὶ

σκληρὸ) καὶ τὸ ἐναρμόνιο, μαζὶ μὲ τὶς μαρτυρίες καὶ τὶς φθορὲς τῶν φθόγγων καὶ τὰ ἀριθμητικὰ διαστήματα
μεταξὺ αὐτῶν. Χωρὶς νὰ μποῦμε σὲ λεπτομέρειες (καθὼς τὸ παρὸν ἄρθρο δὲν εἶναι μιὰ διατριβὴ ἐπὶ τῆς μουσικῆς
παραδόσεως), νὰ ποῦμε ἁπλῶς ὅτι οἱ φθορὲς εἶναι μία σειρὰ ἀπὸ σημάδια ποὺ τίθενται σὲ συγκεκριμένους
φθόγους καὶ κάνουν αὐτὸ ποὺ σημαίνει τὸ ὄνομά τους, φθείρουν τὴν μελωδικὴ γραμμὴ τοῦ κομματιοῦ. Γιὰ
νὰ χρησιμοποιήσουμε παραδοσιακὲς ἐκφράσεις, ἐνῷ τὸ κομμάτι ἀκολουθεῖ ἕναν ἀρχικὸ δρόμο (ἦχο) ἡ φθορὰ
τὸ στέλνει σὲ ἄλλο δρόμο (ἦχο). ῍Ας δοῦμε γιὰ παράδειγμα τὸν ἔνατο στίχο ἀπὸ τὴν στιχολογία Μανουὴλ
Πρωτοψάλτου τοῦ ῾Εσπερινοῦ τοῦ Πρώτου ἤχου: «Πεσοῦνται ἐν ἀμφιβλήστρῳ αὐτῶν οἱ ἁμαρτωλοί. Κατὰ μόνας
ἐγὼ εἰμὶ ἕως ἂν παρέλθω.»
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Εἰκόνα 3: ῾Ο ἔνατος στίχος ἀπὸ τὴν στιχολογία Μανουὴλ Πρωτοψάλτου τοῦ
῾Εσπερινοῦ τοῦ Πρώτου ἤχου (Ψαλμὸς Δαυῒδ ρμ΄ 10).
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καὶ τὴν συλλαβὴ «λοι» στὴν ἴδια γραμμή. Ἀμέσως μετὰ τὴν συλλαβὴ ἔρχεται ἡ
μαρτυρία τοῦ Πα τοῦ πλαγίου Β′ (t) καὶ ἀκριβῶς ἀπὸ πάνω του σημειώνεται ἡ
φθορὰ τοῦ φθόγγου Πα (/) τοῦ Α′ ἤχου. ῎Αρα, ἀπὸ τὴν ἑπόμενη συλλαβὴ «κα»

στὴν ἀρχὴ τῆς τρίτης γραμμῆς καὶ ἕως τὸ τέλος του ὁ στίχος θὰ ἐκτελεσθεῖ κατὰ
τὸν Πρῶτο ἦχο.

2.6 ᾿Ισοκρατήματα

Συνήθως ὁ χορὸς τῶν ἱεροψαλτῶν ἀποτελεῖται ἀπὸ τὸν πρωτοψάλτη ἢ τὸν λαμπα-
δάριο, ἀνάλογα μὲ τὸ ἂν ἀναφερόμαστε στὸ δεξιὸ ἢ ἀριστερὸ ἀναλόγιο, ἀντιστοί-
χως, τοὺς δεύτερους ψάλτες καὶ τοὺς ἰσοκράτες. Οἱ τελευταῖοι παίζουν ἕνα πολὺ
σημαντικὸ ρόλο στὴν ἐκτέλεση τῆς μελωδίας καθ’ ὅτι, ὅπως λέει καὶ τὸ ὄνομά
τους, κρατοῦν τὸ ἴσο, δηλαδὴ τὴν βάση τοῦ ἤχου ποὺ ψάλλεται. Στὸ μουσικὸ χει-
ρόγραφο ποὺ κρατοῦν ἀνὰ χείρας σημειώνονται τὰ ἰσοκρατήματα τὰ ὁποῖα αὐτοὶ
πρέπει νὰ ψάλλουν. ᾿Ισοκράτημα εἶναι ἕνας βόμβος πάνω στὸ φωνῆεν συγκεκριμ-
μένης συλλαβῆς. Αὐτὸ σημειώνεται μὲ ἕνα ἀπὸ τὰ:

(Ν), (Π), (Β), (Γ), (Δ), (Κ), (Ζ), (Μ),

ὅπου τὰ πρῶτα ἑπτὰ ἀντιστοιχοῦν στοὺς ἑπτὰ φθόγγους τῆς ΕΕΜ (Νι, Πα, Βου,
Γα, Δι, Κε, Ζω), ἐνῶ τὸ (Μ) σημαίνει «Μαζί», ποὺ πρακτικὰ ζητᾶ ἀπὸ τοὺς
ἰσοκράτες νὰ ἐκτελέσουν μαζὶ μὲ τοὺς ὑπόλοιπους τοῦ χοροῦ τὴν συλλαβὴ ποὺ
φέρει τὸ (Μ).

Γιὰ παράδειγμα, τὸ μελωδικὸ κομμάτι τῆς προηγούμενης παραγράφου ἀρχίζει
ἔχοντας τὸ (Μ) πάνω ἀπὸ τὸ ὀλίγον (q) τῆς συλλαβῆς «Πε» καὶ τὸ (Π) πάνω
ἀπὸ τὸ ὀλίγον τῆς συλλαβῆς «βλη», τὸ ὁποῖο σημαίνει ὅτι οἱ ἰσοκράτες θὰ ψάλουν
κανονικὰ μὲ τοὺς ὑπολοίπους τὴν μουσικὴ φράση «. . . Πεσοῦνται ἐν ἀμφι. . . » καὶ
στὴν συλλαβὴ «βλη» θὰ ἠχήσουν τὸ φωνῆεν ἦτα στὸ ὕψος τοῦ φθόγγου Πα ποὺ
εἶναι ἡ βάση τοῦ Α′ ἤχου. Στὴν ἑπόμενη συλλαβὴ «στρω», θὰ ἠχήσουν τὸ ὠμέγα
πάλι στὸ ἴδιο ὕψος τοῦ Πα, καὶ οὔτῳ καθ’ ἑξῆς μέχρι τὸ πέρας τοῦ στίχου.

3 Τεχνικὴ ἀνάλυση

Χωρὶς νὰ ὑπεισέλθουμε σὲ λεπτομέρειες (ὁ ἐνδιαφερόμενος ἀναγνώστης μπορεῖ νὰ
ἀνατρέξει στὶς πρῶτες μας δημοσιεύσεις [1, 2]), ἀρκεῖ νὰ ποῦμε ὅτι σὲ ἀντίθεση μὲ
τὴν Δυτικὴ μουσικὴ ὅπου ἡ συγγραφὴ κειμένου γίνεται στὸ πεντάγραμμο, στὴν
ρωμέικη1 παράδοση, εἴτε μιλᾶμε γιὰ δημοτικὸ τραγούδι εἴτε γιὰ ἐκκλησιαστικὸ
ὕμνο, ἀπαιτοῦνται δύο παράλληλες γραμμές· ἡ πρώτη φέρει τὰ σημαδόφωνα καὶ ἡ
δεύτερη τὶς συλλαβὲς τοῦ κειμένου (τροπαρίου, ἀπολυτικίου, κ.τ.τ.). ῾Η τεχνικὴ
δυσκολία γιὰ τὸν χρήστη τοῦ LATEX ἀπορρέει ἀπὸ τὴν ἀπαίτηση τὴς ἀμφιμονο-
σήμαντης ἀντιστοιχίας μεταξὺ ἑνὸς σημαδόφωνου τῆς πρώτης σειρᾶς καὶ μίας
συλλαβῆς τῆς δεύτερης.

1
Στὴν παροῦσα ἐργασία οἱ ὅροι «ρωμέικη» καὶ «μουσικὴ τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολῆς» ἐναλάσ-

σονται ὡς ἰσότιμοι. ῾Ο συγγραφέας κάνει ὅτιδήποτε γιὰ νὰ ἀποφύγει νὰ ἀναφερθεῖ σὲ «βυζαντινὴ»

μουσική!
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Στὶς πρῶτες μας δημοσιεύσεις προσεγγίσαμε τὴν ὅλη ἰδέα τοποθέτησης τῶν
δύο παραλλήλων γραμμῶν μέσα ἀπὸ τὸ περιβάλλον πίνακα (tabular), ποὺ δια-
θέτει τὸ LATEX. ῍Αν μὲ \CHM11, \CHM12, . . . \CHM1n καὶ \SYL11, \SYL12,

. . . \SYL1n, δηλώσουμε τὰ σημαδόφωνα καὶ τὶς συλλαβές, ἀντιστοίχως τῆς πρώ-
της σειρᾶς, μὲ \CHM21, \CHM22, . . . \CHM2n καὶ \SYL21, \SYL22, . . . \SYL2n,
ἐκεῖνα τῆς δεύτερης καὶ μὲ \CHMm1, \CHMm2, . . . \CHMmn καὶ \SYLm1, \SYLm2,

. . . \SYLmn, ἐκεῖνα τῆς m-οστῆς σειρᾶς τότε ἡ βασικὴ σκέψη καταγραφῆς μουσι-
κοῦ κειμένου ΕΕΜ ἐξαντλείται σὲ ἕναν πίνακα 2m× n τῆς μορφῆς:

\begin{tabular}{*{n}{@{\extracolsep{\fill}}|c|}}

\CHM11 & \CHM12 & ... & \CHM1n\\

\SYL11 & \SYL12 & ... & \SYL1n\\

\CHM21 & \CHM22 & ... & \CHM2n\\

\SYL21 & \SYL22 & ... & \SYL2n\\

............................\\

............................\\

\CHMm1 & \CHMm2 & ... & \CHMmn\\

\SYLm1 & \SYLm2 & ... & \SYLmn\\

\end{tabular}

῾Η πολὺ μικρὴ ἐμπειρία ποὺ εἴχαμε τὸ 2005 μὲ το METAFONT καθὼς καὶ
ἡ ὅλη προετοιμασία ποὺ χρειάζεται νὰ κάνει ὁ ἑκάστοτε χρήστης, μαζὶ μὲ τὴν
σύγχυση στὴν ὁποία μπορεῖ νὰ ὑποπέσει μεταξὺ ὅλων αὐτῶν τῶν (&) καὶ τῶν
μακροεντολῶν γιὰ κάθε γλύφο, κάνει τὴν ὅλη προσέγγιση μᾶλλον ἐχθρικὴ παρὰ
φιλικὴ πρὸς αὐτόν.

Σκεφτήκαμε λοιπὸν νὰ προσεγγίσουμε ἀλλιῶς τὸ πρόβλημα. ῍Ας δοῦμε πῶς τὸ
TEX στοιχειοθετεῖ ἕνα ἀρχεῖο. Κάθε χαρακτήρας σὲ ἕνα κείμενο εἶναι ἕνα κουτάκι
ποὺ ἐσωκλείει τὸν χαρακτήρα μαζὶ μὲ τὸ ὕψος του, τὸ πλάτος του καὶ τὸ βάθος
του, ἤτοι, πόσο κατέρχεται ἀπὸ τὴν «γραμμὴ βάσης» (ἂν μεταφράζουμε σωστὰ τὸ
baseline). ᾿Επίσης, κάθε λέξη δὲν εἶναι τίποτε ἄλλὸ παρὰ ἕνα μεγαλύτερο κουτὶ ποὺ
περιέχει τὰ κουτάκια τῶν χαρακτήρων, τὸ ἕνα δίπλα στὸ ἄλλο σὺν μία «κόλλα» (ἂν
πάλι μεταφέρουμε σωστὰ στὰ ἑλληνικὰ τὸν ὄρο glue ποὺ χρησιμοποιεῖ ὁ Donald
Knuth). ῾Η ἴδια ἰδέα συνεχίζεται καὶ σὲ μία γραμμὴ κειμένου ποὺ συμπεριφέρεται
ὡς ἕνα ἀκόμα μεγαλύτερο κουτὶ ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ τὶς λέξεις καὶ τέλος, μία
ὁλόκληρη σελίδα εἶναι ἕνα ταιράστιο κουτὶ ποὺ περιέχει ὅλες τὶς γραμμές.

᾿Εάν, λοιπόν, ἀκολουθήσουμε τὸν τρόπο ποὺ δρᾶ τὸ TEX θὰ πρέπει στὴν
θέση τοῦ δομικοῦ λίθου μίας σελίδας ποὺ εἶναι ὁ χαρακτῆρας νὰ θέσουμε μία
διώροφη κατασκευὴ ὅπου στὸν πρῶτο ὄροφο θὰ κατοικεῖ ἕνα σημαδόφωνο καὶ
στὸ ἰσόγειο ἡ ἀντιστοιχοῦσα σὲ αὐτὸ συλλαβή. Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα ἀφήνουμε τὸ
TEX νὰ ἀναλάβει νὰ τοποθετήσει τὰ διώροφα αὐτὰ κουτάκια ὅσο καλύτερα αὐτὸ
νομίζει. Στὸ TEX γνωρίζουμε δύο εἴδη κουτιῶν· τὸ ὀριζόντιο (\hbox{...}),
μέσα στὸ ὁποῖο διάφορα ἀντικείμενα τίθενται τὸ ἕνα στὰ δεξιὰ τοῦ ἄλλου καὶ τὸ
κατακόρυφο (\vbox{...}) ὅπου διάφορα ἀντικείμενα τοποθετοῦνται τὸ ἕνα κάτω
ἀπὸ τὸ ἄλλο. Στὴ περίπτωση τοῦ διώροφου χαρακτῆρα μας ἕνα (\vbox{...}) θὰ
εἰναι ἐπαρκές. ῎Αρα αὐτὸ ποὺ ἔχουμε κατὰ νοῦ εἶναι κάτι σὰν καὶ τό:



i
i

“eutypon24-25” — 2011/1/21 — 8:58 — page 35 — #39 i
i

i
i

i
i

Σημαδόφωνα ἑλληνικῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς 35

p

Τε

ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὴν μακροεντολή:

\vbox{\hbox{\iso}\hbox{Te}}

Καὶ ἐπειδὴ ἐπιθυμοῦμε ἡ συλλαβὴ νὰ βρίσκεται ἀκριβῶς κάτω καὶ στὴν μέση
τοῦ ἄνωθέν της γλύφου, καταλήγουμε στό:

p

Τε

ποὺ δημιουργεῖται ἀπὸ τὴν μακροεντολή:

\setbox0=\hbox{\iso}\setbox1=\hbox{Te}

\vbox{\hbox{\copy0}\hbox to\wd0{\hss\copy1\hss}}

Μία ἐφαρμογὴ τῶν παραπάνω ἰδεῶν φαινέται στὸ παράδειγμα τοῦ στίχου ἀπὸ
τὸν ἑσπερινὸ ποὺ δώσαμε στὴν σελίδα 32 καθὼς καὶ ἀπὸ τὸ ἀπήχημα τοῦ τρίτου
ἤχου ποὺ ἀκολουθεῖ, μετὰ ἀπὸ τὸ ὁποῖο δείχνεται καὶ ὁ κώδικάς του.

p

Τε

,
ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὴν μακροεντολή:

\vbox{\hbox{\iso}\hbox{Te}}

Καὶ ἐπειδὴ ἐπιθυμοῦμε ἡ συλλαβὴ νὰ βρίσκεται ἀκριβῶς κάτω καὶ στὴν μέση τοῦ ἄνωθέν της γλύφου,
καταλήγουμε στό:

p

Τε

ποὺ δημιουργεῖται ἀπὸ τὴν μακροεντολή:

\setbox0=\hbox{\iso}\setbox1=\hbox{Te}

\vbox{\hbox{\copy0}\hbox to\wd0{\hss\copy1\hss}}

Μία ἐφαρμογὴ τῶν παραπάνω ἰδεῶν φαινέται στὸ παράδειγμα τοῦ στίχου ἀπὸ τὸν ἑσπερινὸ ποὺ δώσαμε στὴν
σελίδα 9 καθὼς καὶ ἀπὸ τὸ ἀπήχημα τοῦ τρίτου ἤχου ποὺ ἀκολουθεῖ, μετὰ ἀπὸ τὸ ὁποῖο δείχνεται καὶ ὁ κώδικάς
του.

+p l p� �q
x α α x α α

Z� 	4R R
x α α α

q� }
α

\stixos{\isobelow\dtNi}\kevxoli{\isoabove\tripln}

{\olibelow\gor}{\vva a}{a}{\vva a}{a}

\stixos{\petabove\pet\kla}\bareia{\apobelow\atzem}\apo

\stixos{\oliabove\dipln}{\proHxG}{}{}{a}{}{}{}

4 Σύνταξη μουσικοῦ κειμένου

Πρὶν τὴν πρώτη στοιχειοθέτηση μουσικοῦ κειμένου, θὰ πρέπῃ ὁ χρήστης νὰ ἐγκαταστήσῃ τὴν γραμματοσειρὰ
parasnmavtikn στὸν ὑπολογιστή του. ῾Η ἐγκατάσταση προϋποθέται τὴν τοποθέτηση τῶν METAFONT ἀρχείων
στὸ μονοπάτι τοῦ TEX, $TEX/texmf-dist/fonts/source/public, καὶ τὴν ἐκτέλεση τῆς ἐντολῆς texhash

ὥστε νὰ ἐνημερωθῇ τὸ TEX.
Γιὰ νὰ συντάξουμε ἕνα μουσικὸ κείμενο μὲ τὴν βοὴθεια τοῦ LATEX, φορτώνουμε στὸ πηγαῖο ἀρχεῖο μας τὸ

πακέτο ekkm καὶ τὶς μακροεντολὲς definitions ὅπως παρακάτω:

\documentclass{article}

\usepackage[polutonikogreek]{babel}

\usepackage{ekkm}

\input{definitions}

\begin{document}

...........................................................

...........................................................

...........................................................

11

\stixos{\isobelow\dtNi}\kevxoli{\isoabove\tripln}

{\olibelow\gor}{\vva a}{a}{\vva a}{a}

\stixos{\petabove\pet\kla}\bareia{\apobelow\atzem}\apo

\stixos{\oliabove\dipln}{\proHxG}{}{}{a}{}{}{}

4 Σύνταξη μουσικοῦ κειμένου

Πρὶν τὴν πρώτη στοιχειοθέτηση μουσικοῦ κειμένου, θὰ πρέπει ὁ χρήστης νὰ ἐγ-
καταστήσει τὴν γραμματοσειρὰ parasnmavtikn στὸν ὑπολογιστή του. ῾Η ἐγκατά-
σταση προϋποθέται τὴν τοποθέτηση τῶν METAFONT ἀρχείων στὸ μονοπάτι τοῦ
TEX, $TEX/texmf-dist/fonts/source/public, καὶ τὴν ἐκτέλεση τῆς ἐντολῆς
texhash ὥστε νὰ ἐνημερωθεῖ τὸ TEX.

Γιὰ νὰ συντάξουμε ἕνα μουσικὸ κείμενο μὲ τὴν βοὴθεια τοῦ LATEX, φορτώ-
νουμε στὸ πηγαῖο ἀρχεῖο μας τὸ πακέτο ekkm καὶ τὶς μακροεντολὲς definitions
ὅπως παρακάτω:

\documentclass{article}



i
i

“eutypon24-25” — 2011/1/21 — 8:58 — page 36 — #40 i
i

i
i

i
i

36 Ι. Α. Βαμβακᾶς

\usepackage[polutonikogreek]{babel}

\usepackage{ekkm}

\input{definitions}

\begin{document}

...........................................................

...........................................................

...........................................................

\end{document}

῾Η βασικὴ μακροεντολὴ σύνταξης εἶναι ἡ

\stixos{#1}{#2}{#3}{#4}{#5}{#6}{#7}{#8}

ἡ ὁποία δέχεται ὀκτὼ ὁρίσματα· τὰ πρῶτα τέσσερα θὰ πρέπει νὰ εἶναι σημαδό-
φωνα καὶ ἀφοροῦν στὴν μουσικὴ φράση ποὺ τίθεται στὴν πάνω γραμμή, καὶ τὰ
ὑπόλοιπα περιέχουν τέσσερις συλλαβές. ῍Αν χρησιμοποιηθεῖ μέγεθος γραμματο-
σειρᾶς \Large (ποὺ ἐνδείκνυται γιατὶ εἶναι πιὸ εὐανάγνωστο ἀπὸ μουσικῆς ἀπό-
ψεως), τότε δύο τετράδες σημαδοφώνων (μαζὶ μὲ τὶς ἀντιστοιχοῦσες συλλαβές
τους) ἀρκοῦν γιὰ νὰ γεμίσουν μία σειρά.

῞Οσον ἀφορᾶ στὶς ὑπόλοιπες μακροεντολὲς οἱ ὁποῖες καλύπτουν ἕνα μεγάλο
ἀριθμὸ συνδυασμῶν καὶ συμπλεγμάτων ἁπλῶν γλύφων, ἔχει καταβληθεῖ προσπά-
θεια ὥστε οἱ ὀνομασίες τους νὰ εἶναι ὅσο τὸ δυνατὸν πλησιέστερα στὴν μορφή
τους καὶ ἄρα νὰ ἀπομνημονεύονται εὐκολότερα. ᾿Επὶ παραδείγματι, τὸ σύμπλεγμα
\isokkxoli ποὺ ἀναπαριστᾶ τὸ

<
δείχνει τὸ ἴσον (p) μαζὶ μὲ τὰ κεντήματα (r) νὰ βρίσκονται ἐπὶ τοῦ ὀλίγου
(q), δηλαδή, ἴσον (iso) καὶ κεντήματα (kk) ἐπὶ (x) ὀλίγου (oli). Κάποιες
μακροεντολὲς δέχονται ὁρίσματα, ὅπως ἡ \isobelow{#1} μὲ τὴν ὁποῖα μποροῦμε
νὰ πάρουμε τὴν \isobelow\gor ἢ τὴν \isobelow\kla ποὺ δίνουν:

�p καὶ �p
Πιστεύουμε ὅτι λίγος πειραματισμὸς μαζί τους ἀρκεῖ γιὰ νὰ ἀναπτύξει ὁ χρή-

στης μία λογικὴ ταχύτητα συντάξεως κειμένου. Βεβαίως, εἶναι περισσότερο ἀπὸ
εὐπρόσδεκτο ἡ ἀνασύνταξη ὁποιασδήποτε μακροεντολῆς ποὺ δὲν δίνει τὸ ἐπιθυ-
μητὰ αἰσθητικὸ ἀποτέλεσμα.
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5 Συμπεράσματα

Συγκρινόμενη μὲ τὴν πρώτη δημοσίευσή μας, ἡ προτεινόμενη λύση στοιχειοθέ-
τησης ἐκκλησιαστικοῦ μουσικοῦ κειμένου εἶναι πολὺ πιὸ φιλική. Κατ’ ἀρχάς, ὁ
χρήστης ἀποφεύγει τὴν σύγχυση ποὺ μπορεῖ νὰ προκαλέσει ἡ σύνταξη ἑνὸς πο-
λύστηλου πίνακα μαζὶ μὲ τὴν ὅλη ἐπιπλέον ἐργασία ποὺ χρειάζεται.

᾿Επίσης, ὡς τώρα ὁ χρήστης ἔπρεπε νὰ ἐπιλέξει σημαδόφωνα ἀπὸ τρεῖς διαφορε-
τικοὺς πίνακες γραμματοσειρῶν, κάτι ποὺ δυσκόλευε κατὰ πολὺ τὸ ὅλο ἐγχείρημα
τῆς συγγραφῆς. Πλέον, ὅλοι οἱ βασικοὶ καὶ πιὸ συχνὰ χρησιμοποιούμενοι γλύφοι
βρίσκονται σὲ ἕνα μόνον πίνακα μὲ ὁρισμοὺς τῶν ὁποίων ἡ ἀπομνημόνευση δὲν
ἀπαιτεῖται διότι χρησημοποιήθηκαν εὔλογα ὀνόματα. ῞Ολοι οἱ ὑπόλοιποι συνδυα-
σμοὶ σημαδοφώνων βρίσκονται σὲ μακροεντολὲς ἐνῶ παράλληλα ὁ χρήστης εἶναι
πλέον σὲ θέση νὰ δημιουργήσει (ἢ καὶ ξαναδημιουργήσει) περιπτώσεις ποὺ δὲν
ἐλήφθησαν ὑπ’ ὄψιν.

Τέλος, ἡ χρήση τῆς ἔννοιας τοῦ ὀριζόντιου καὶ κατακορύφου κουτιοῦ τῆς
TEX δίνει αἰσθητικὰ ἕνα πολὺ καλύτερο ἀποτέλεσμα ἀπὸ αὐτὸ ποὺ παίρναμε στὴν
προηγούμενή μας προσπάθεια.
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Παράρτημα Α′: Οἱ μαρτυρίες τῆς ὀκταήχου.Αʹ Οἱ μαρτυρίες τῆς ὀκταήχου

Οἱ ὀκτὼ ἤχοι τῆς ΕΕΜ

῏Ηχος Α ῏Ηχος Β ῏Ηχος Γ ῏Ηχος Δ

ἢ ἢ ἢ ἢ

Δώριος Λύδιος Φρύγιος Μιξολύδιος

�wΠα
n
u 2

Πα

nq�
�
{ Δι

\HxocAPa \HxocBPa \HxocGaa \HxocD{Di}

�wΠαC
n
u 3Βου } Γα

�
{ Πα

\HxocAKea \HxocBBou \HxocGab \HxocD{Pa}

�wΚε
n
u 3Δι } Γα

K
Πα

β| Βου

\HxocAKeb \HxocBDi \HxocGPaa \LEGETOSa{Bou}

�
yK

Πα

�
{
]
Βου

\HxocGPab \LEGETOSb

12
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Παράρτημα Α′ (συνέχεια)

῏Ηχος πλ. Α ῏Ηχος πλ. Β ῏Ηχος Βαρὺς ῏Ηχος πλ. Δ

ἢ ἢ ἢ ἢ

῾Υποδώριος ῾Υπολύδιος ῾Υποφρύγιος ῾Υπομιξολύδιος

λ
πwΠα λ

πu 2Πα S~ Ζω
λ
π{ νη

\HxocplAPa \HxocplBPaa \HxocBAPYC{Zw} \HxocplDNi

λ
πwΠαC

Κε

πλ. Β
πt S~ Γα

λ
π{ νηl

Γα

\HxocplAKe \HxocplBPab \HxocBAPYC{Ga} \HxocplDGaa

λ
πu 2Παl λ

π{ νη +l
Γα

\HxocplBDia \HxocplDGab

λ
πu Παl

0
λ
π{ νηn

\HxocplBDib \HxocplDBou

λ
πu3Βου
\HxocplBBou

λ
πu3Βουn

\HxocplBDic

πλ. Β
Δ'

\HxocplBDid

13
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Παράρτημα Β′: Τὰ τρία γένη τῆς ΕΕΜ.
Τ
ὰ
γ
έν
η
τῆ
ς
ἐκ
κλ
ησ
ια
σ
τι
κῆ
ς
μο
υσ
ικ
ῆς
τῆ
ς
κα
θ
᾿
ἡμ
ᾶς
Ἀ
να
το
λῆ
ς

῾Υ
πά
τη

Μ
έσ
η

Ν
ήτ
η

Φ
θ
όγ
γ
οι

δι
κε

ζω
νη

Π
α

Β
ου

Γ
α

Δ
ι

Κ
ε

Ζ
ω
΄

Ν
η΄

Π
α΄

Β
ου
΄

Γ
α΄

Δ
ι΄

Δ
ια
το
νι
κὸ
ν
(῏
Η
χ
οι
:
Α
΄,
Δ
΄,
πλ
.
Α
΄,
πλ
.
Δ
΄)

Μ
αρ
τυ
ρί
αι

z Δ
v κ

Ζ ~
ν z

π v
β |

Γ y
Δ {

κ w
Ζ
΄ |

ν΄ {
π΄ v

β΄ |
Γ
΄

y
\
D
i
N
i

\
D
i
P
a

\
D
i
Z
w

\
D
i
N
i

\
D
i
P
a

\
D
i
B
o
u

\
D
i
G
a

\
D
i
D
i

\
D
i
K
e

\
D
i
B
o
u

\
D
i
D
i

\
D
i
P
a

\
D
i
B
o
u

\
D
i
G
a

Φ
θ
ορ
αὶ

+
/

-
(

*
)

.
,

\
d
t
N
i

\
d
t
P
a

\
d
t
B
o
u

\
d
t
G
a

\
d
t
D
i

\
d
t
K
e

\
d
t
Z
w

\
d
t
A
N
i

12
8

10
12

10
12

8
Τ
όν
οι

10
12

8
12

8
10

12
Σ
ύν
το
νο
ν
ἢ
Σ
κλ
ηρ
ὸν
Χ
ρω
μα
τι
κὸ
ν
(῏
Η
χ
οι
:
πλ
.
Β
΄)

Μ
αρ
τυ
ρί
αι

ν 0
π t

β 0
Γ t

Δ 0
κ t

Ζ
΄ 0

ν΄ t
π΄ 0

\
x
p
D
i

\
p
B
P
a

\
x
p
D
i

\
p
B
P
a

\
x
p
D
i

\
p
B
P
a

\
x
p
D
i

\
p
B
P
a

\
x
p
D
i

Φ
θ
ορ
αὶ

2
2

0
0

\
x
p
K
e

\
x
p
K
e

\
x
p
D
i

\
x
p
D
i

8
8

14
12

14
8

8
Τ
όν
οι

14
8

8
8

8
14

12
Μ
αλ
ακ
ὸν
Χ
ρω
μα
τι
κὸ
ν
(῏
Η
χ
οι
:
Β
΄)

Μ
αρ
τυ
ρί
αι

ν u
π 1

β u
Γ 1

Δ u
κ 1

Ζ
΄ u

ν΄ 1
π΄ u

\
B
N
i

\
x
p
P
a

\
B
N
i

\
x
p
P
a

\
B
N
i

\
x
p
P
a

\
B
N
i

\
x
p
P
a

\
B
N
i

Φ
θ
ορ
αὶ

3
1

3
1

3
1

3
1

\
x
p
N
i

\
x
p
P
a

\
x
p
N
i

\
x
p
P
a

\
x
p
N
i

\
x
p
P
a

\
x
p
N
i

\
x
p
P
a

12
20

6
4

6
4

20
Τ
όν
οι

6
4

20
12

20
6

4
᾿Ε
να
ρμ
όν
ιο
ν
(῏
Η
χ
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GNU LilyPond: ένα πρόγραμμα

στοιχειοθεσίας μουσικού κειμένου

Αλέξανδρος Δροσέλτης

Alexandros Droseltis
Guineastr. 6
D-13351 Berlin
Germany
Η/Τ: articles at alex-droseltis dot net

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται το πρόγραμμα μουσικής στοιχειοθεσίας

GNU LilyPond. Αρχικώς παρουσιάζονται οι βασικές εντολές του προγράμ-

ματος που καθορίζουν το τονικό ύψος, τις διάρκειες, τα σημεία δυναμικής,

έκφρασης και άρθρωσης, η εισαγωγή κειμένου τραγουδιού και οι διάφορες

δυνατότητες σημείωσης της συνήχησης, καθώς και η χρήση μεταβλητών

προς απλοποίηση του κώδικα. Στη συνέχεια εξηγούνται τα δύο σημαντικά

στοιχεία οργάνωσης της παρτιτούρας, οι περιοχές και οι χαράκτες και γί-

νεται μια εισαγωγή σε βασικούς τρόπους αλλαγής των προκαθορισμένων

ρυθμίσεων. Τέλος γίνεται αναφορά στον πιο συμβατικό τρόπο ενσωμάτω-

σης παρτιτούρας σε αρχεία κειμένου, σε βοηθητικά προγράμματα και στην

τεκμηρίωση του προγράμματος και υποστήριξη των χρηστών.

GNU LilyPond: a music engraving program, by Alexandros
Droseltis — In this article the music engraving program GNU Lily-
Pond is presented. At first, the basic commands of the program are
presented, which control pitch, durations, dynamics, expression and ar-
ticulation signs, lyrics and various possibilities of typesetting polyphony,
and the use of variables for the sake of code simplification. Further, the
two most important concepts of organizing the score are explained, con-
texts and engravers, and an introduction is made to the basic commands
that change the defaults. At the end, the most compatible mode of inte-
grating music scores in text files is mentioned, as well as some auxiliary
applications, the documentation of the program and the support of the
users.

1 Εισαγωγή

Το GNU LilyPond (στη συνέχεια απλώς LilyPond) είναι ένα πρόγραμμα μου-
σικής στοιχειοθεσίας που διανέμεται δωρεάν υπό τους όρους της άδειας GNU
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General Public Licence. Ξεκίνησε το 1996 από τους Jan Nieuwenhuizen και
Han-Wen Nienhuys μετά από εγκατάλειψη του MPP, ενός προεπεξεργαστή για
το MusiXTEX στον οποίο είχαν δουλέψει το 1995. Σήμερα το LilyPond αναπτύσ-
σεται από μια μεγάλη ομάδα που εργάζεται στον κώδικα, την αποσφαλμάτωση,
την τεκμηρίωση κ.ά.

Η βασική ιδέα της σχεδίασης του LilyPond είναι όμοια με εκείνην του LATEX: ο
χρήστης εισάγει το περιεχόμενο του μουσικού κειμένου μέσω μιας γλώσσας διαδι-
καστικής σήμανσης σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου χωρίς να προσδιορί-
ζει κάθε παράμετρο της μορφής που πρέπει να έχει η παρτιτούρα. Στη συνέχεια το
LilyPond διαβάζει το κείμενο παράγοντας την παρτιτούρα αναλαμβάνοντας αυτο-
μάτως τη διαμόρφωση της μορφής της. Η δυνατότητα της διαδικαστικής σήμανσης,
παρόλο που ίσως για μερικούς άπειρους χρήστες λειτουργεί αποθαρρυντικά, δί-
νει την δυνατότητα στον χρήστη να αλλάξει εύκολα την μορφή της παραγόμενης
παρτιτούρας με την μέγιστη δυνατή ακρίβεια και ευκολία.

Το LilyPond βρίσκεται κατά τη συγγραφή του παρόντος άρθρου στην έκδοση
2.12. Πρόκειται για ένα ώριμο και σταθερό πρόγραμμα μουσικής στοιχειοθεσίας
με εξαιρετικά ευρύ φάσμα δυνατοτήτων. Η ιστοσελίδα του προγράμματος είναι
http://lilypond.org.

2 Βασικές εντολές και παραδείγματα

2.1 Τονικά ύψη

΄Ενα στοιχειώδες αρχείο LilyPond αποτελείται από δύο αγκύλες και τις νότες, οι
οποίες εισάγονται με βάση το όνομά τους στα αγγλικά1. Οι παύσεις σημειώνονται
με r (αγγλ. rest). Παράδειγμα:

{

c’ d’’ e’ f’ g a’ b’ r

}

����� �
�

���
Σε περίπτωση που δεν επιθυμούμε να σημειώνουμε τα απόλυτα ονόματα των

νοτών, μπορούμε να αποφύγουμε την δήλωση της θέσης οκτάβας με τη βοήθεια
της εντολής \relative, που δηλώνει ένα τονικό ύψος αναφοράς· στην περίπτωση
αυτή η επόμενη νότα είναι η πλησιέστερη με το ίδιο όνομα. Αν θέλουμε να
ανεβούμε ή να κατεβούμε κατά μία οκτάβα, χρησιμοποιούμε απόστροφο ή κόμμα
αντιστοίχως, π.χ.:

1
Τα ονόματα των νοτών μπορούν να εισαχθούν και σε άλλες γλώσσες με την κατάλληλη

ρύθμιση, π.χ. ως do re mi κ.ο.κ. Στο παρόν θα παραμείνουμε στα αγγλικά ονόματα χάριν

συντομίας στην εισαγωγή.
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\relative c’’{

c d e, fis g’ as, r c

}

����� � � ���� �

2.2 Χρόνος

2.2.1 Διάρκειες

Η διάρκεια κάθε νότας υποδηλώνεται με τον αντίστοιχο αριθμό αμέσως μετά το
τονικό ύψος (1 για το ολόκληρο, 2, για το μισό, 4 για το τέταρτο κ.ο.κ.). Η
στιγμή διαρκείας δηλώνεται με μια τελεία. Η μη δήλωση διάρκειας σημαίνει την
επανάληψη της τελευταίας δηλωμένης διάρκειας. Η σύζευξη διαρκείας δηλώνεται
με την περισπωμένη. Λ.χ.:

c2 g a4 g f e

d’2 a4. b8 c2 e, ~

e4 d e2

� � �� � �� ����� ��� � ��

2.2.2 Ρυθμική αγωγή

Η ρυθμική αγωγή (το τέμπο) μπορεί να δηλωθεί με τρεις τρόπους:

Αριθμητικά: \tempo <ρυθμική αξία> = <χτύποι/λεπτό>, π.χ.

\tempo 4 = 120

Περιγραφικά: \tempo "τέμπο", π.χ.

\tempo "Allegro"

Μικτά: \tempo "τέμπο" <ρυθμική αξία> = <χτύποι/λεπτό>, π.χ.

\tempo "Allegro" 4 = 120

Παράδειγμα:

\tempo 4 = 80

c2 a ~

a4 g a c

\tempo "Largo"

d e,2 fis4
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fis2 dis’ ~

\tempo "Andante" 4 = 72

dis4 e d c

b bes a as

� �� �� �
Largo� Andante (� = 72)

� � �� � ��� ��� � �
� = 80� � �� ���

2.2.3 Μέτρο

Το μέτρο δηλώνεται ως κλάσμα, π.χ.:

\time 5/4

g g g f d

\time 3/4

e d c

4
5 ����

4
3
��� ��

2.2.4 Τρίηχα, πεντάηχα κ.λπ.

Η τοπική μεταβολή των σημειωμένων διαρκειών με βάση μια αναλογία γίνεται με
την δήλωση ενός κλάσματος, το οποίο δηλώνει την αναλογία διάρκειας ήχου προς
τη διάρκεια σημειογραφίας. ΄Ετσι, ένα τρίηχο τετάρτων διαρκεί ως ήχος 2 τέταρτα,
ενώ σημειώνεται ως 3. Ορίστε μερικά παραδείγματα:

\times 2/3 {c4 b a} \times 2/3 {c2 bes4 ~}

\times 4/5 {bes a e \times 2/3 {f8 d f} g4 }

�
3 3

� ��� �
3�

5� ��� ����

2.3 Σημεία δυναμικής, τεχνικής και έφρασης

2.3.1 Δυναμική

Σημεία δυναμικής και τεχνικής δηλώνονται μετά από τη σχετική νότα. Αυξο-
μειώσεις της έντασης ξεκινούν με \< ή \> για κρεσέντο ή ντεκρεσέντο αντίστοιχα
και σταματούν με \! ή με ένα νέο σημείο δυναμικής (στατικό ή αυξομείωσης),
π.χ.:
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c\p d\< e f

g\mf f\> e d

c\< b a g

f\> g a c\!

p � �� ��
p

��� � � �� � ��
mf

� �

2.3.2 Τεχνική και έκφραση

Οι όροι τεχνικής παιξίματος μπορούν να εισαχθούν ως απλό κείμενο μετά από τη
σχετική νότα βάσει των σημείων ^, _, και - που δηλώνουν τη θέση του κειμένου
ως προς τη νότα: πάνω, κάτω και προκαθορισμένο αντιστοίχως2:

b^"pizz." g c a

d^"arco" b e c

f^"portato" c g d

a’’^"col legno" e b fis

��� ��� � �pizz. �portato�� �
�col legno

arco�� � ���
Τα σημεία έκφρασης γράφονται συνήθως με πλάγια στοιχεία. Για την μορ-

φοποίηση των στοιχείων απαιτείται η εντολή \markup:

e2_\markup{\italic espressivo} g ~

g4 f cis d

gis,2 g’ ~

g8_\markup{\italic animato} fis cis d f e a, bes

� ��� � �� �� � � � �� �� �
animato

�
espressivo

� �����

2.4 ΄Αρθρωση, στολίδια

Σημεία που αντιστοιχούνε σε μία νότα (π.χ. στακάτο, κορώνες, στολίδια κ.λπ.)
εισάγονται ως εντολή ή ως κείμενο μετά τη σχετική νότα:

2
Στο επόμενο παράδειγμα όλοι οι όροι τεχνικών παιξίματος έχουν τεθεί πάνω από τις νότες,

ως είθισται.
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c-- c-- d-. d-.

e-> e-> f-^ f-^

e\mordent e\turn d\trill d\flageolet

c1\fermata

��� � ���� ���� ��� � ����� � �	
 � � �
Οι συζεύξεις προσωδίας δηλώνονται με παρενθέσεις:

c4( a c e

g b) g( e

c a f d)

f1

í
� � �� �

� � ���
����

2.5 Λόγια

Τα λόγια κάθε στροφής εισάγονται μετά τη μουσική με μια παύλα μετά από κάθε
συλλαβή σε μπλοκ της εντολής \addlyrics:

\relative c’’{

\time 7/8

c4. c4 c e f8 g4 r

a4. a4 a g f8 e4 r

}

\addlyrics{

Μή- λο- μου κόκ- κι- νο

ρόι- δο- βαμ- μέ- - νο

}

\addlyrics{

Πη- γαί- νω κι_έρ- χο- μαι

μα δε σε βρί- - σκω

}

ρόι-

μα

� �
-

�

νω

�

-

� �
νο

σκω

��
8
7 �

λο-

γαί-

κι-

χο-

�
�
νο

μαι σε

�
μέ-

βρί-

�� �
κόκ-

κι έρ-

�
μουΜή-

Πη-

� �
δο-

δε

�
βαμ-
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2.6 Συνήχηση

2.6.1 Συγχορδίες

Η δήλωση δύο ή περισσότερων νοτών σε μία συγχορδία γίνεται με τις αγκύλες
ανισότητας, π.χ.

<c e> <b d> <a c> <g e’>

<f d’> <e c’> <d e’> <c d’>

ú� �
�� �

�� ������ ����

2.6.2 Πολυφωνία σε ένα πεντάγραμμο

Η πολυφωνική σημειογραφία σε ένα πεντάγραμμο γίνεται μέσω του σχήματος

<<

{1η Φωνή}\\

{2η Φωνή}

>>

όπως στο παρακάτω παράδειγμα:

<<

{r4 c2 b4 c b8 a g4. a8 bes4}\\

{c,2 d c e d4}

>>

��
����� ��� ��� � ����

�

2.6.3 Πολυφωνία σε διαφορετικά πεντάγραμμα

Η πολυφωνία σε διαφορετικά πεντάγραμμα πραγματοποιείται ως εξής:

<<

{1ο πεντάγραμμο}

{2ο πεντάγραμμο}

>>

όπως παρακάτω:
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<<

{r4 c2 b4 c b8 a g4. a8 bes4}

{c,2 d c e d4}

>>

�

�

��

�

�
��

��� �

�

� ��
�
���

�
Το περιεχόμενο κάθε πενταγράμμου μπορεί να οργανωθεί και να ελεγχθεί

καλύτερα, αν υπάγεται στην περιοχή Staff (πεντάγραμμο),3 όπως στην εξής δομή:

<<

\new Staff {1ο πεντάγραμμο}

\new Staff {2ο πεντάγραμμο}

>>

΄Ετσι μπορεί κάθε πεντάγραμμο να έχει τις δικές του ιδιότητες, π.χ. διαφορε-
τικό οπλισμό:

<<

\new Staff {

\key d\minor

a bes a g f e d2

}

\new Staff {

\clef bass\key cis\major

cis,4 cis eis eis gis gis eis2

}

>>

��
� ������� � �

��
�
�

�
�

�
��
�
�

�
�

�
3
Περί περιοχών βλ. ενότητα 3.1.
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2.6.4 Μεταβλητές

Σε πολύπλοκες παρτιτούρες είναι σκόπιμο να γίνεται χρήση μεταβλητών, ώστε η
δομή του αρχείου LilyPond να είναι απλή. Μια μεταβλητή ορίζεται ως εξής:

ΟνομαΜεταβλητής = {μουσική}

και εισάγεται ως \ΟνομαΜεταβλητής. ΄Ετσι, πολλές επαναλήψεις μπορούν να απο-
φευχθούν:

chromatic = {g16 fis f e}

chromBar = {\chromatic \chromatic \chromatic \chromatic}

\relative c’’{

<<

\new Staff {dis2 c ~ c4 a cis2}

\new Staff {\chromBar \chromBar}

>>

}

�� ��

�

�

�

��� �� �

�
� � �

� �
� � � �� � � � ���� �� �� �� ��

�

��

�

�

�

�� �

�

���� ��� ���
Είναι πολύ σύνηθες να χρησιμοποιούνται μεταβλητές για κάθε όργανο, π.χ.:

violin = \new Staff{

\relative c’’{

g’2 e4 c c2 b

}

}

viola = \new Staff{

\relative c’{

\clef alto

c8 e g e c e g e

d f g f d f g f

}

}

<<

\violin

\viola

>>
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�� � �
�
� � �

� �
� � �

� �
�� � �

�
� �

�

� �

3 Περιοχές και χαράκτες

3.1 Περιοχές

Η δομή ελέγχου μιας παρτιτούρας στο LilyPond αποτελείται από διάφορες πε-
ριοχές (Contexts) που βρίσκονται σε σχέση ιεαραρχίας. Η ανώτατη περιοχή είναι
η παρτιτούρα (Score) ενώ η κατώτατη, η φωνή (Voice). Η πιο βασική ενδιάμεση
περιοχή είναι το πεντάγραμμο (Staff), όπου ως «πεντάγραμμο» εννοείται το μέρος
ενός οργάνου από την αρχή μέχρι το τέλος.4 Σε κάθε περιοχή υφίσταται η ισχύς
διαφόρων σημειογραφικών στοιχείων. Π.χ. ένα σημείο αλλοίωσης ή κλειδί αφορά
το πεντάγραμμο, ενώ μια διαστολή ολόκληρη την παρτιτούρα στο συγκεκριμένο
σημείο (εφόσον δεν πρόκειται για πολυρυθμική παρτιτούρα).

Η δήλωση των περιοχών αυτών δεν είναι απαραίτητη σε μικρά παραδείγματα
διότι συμβαίνει αυτομάτως. ΄Ομως σε μεγάλες παρτιτούρες είναι σκόπιμη, ώστε
να μεγιστοποιείται ο στοιχειοθετικός έλεγχος· ανάλογα με τις περιστάσεις, τα
τυπογραφικά χαρακτηριστικά μιας περιοχής μπορούν να αλλάξουν από τον χρήστη.

΄Ολες οι περιοχές εκτός της ανώτατης (παρτιτούρα) δημιουργούνται με την
εντολή

\new είδος_περιοχής { μουσικό_κείμενο }

Είναι επίσης χρήσιμο να δίνουμε ένα όνομα σε κάθε συγκεκριμένη περιοχή,
σε περίπτωση που θελήσουμε να αναφερθούμε σε αυτήν σε ένα άλλο σημείο της
παρτιτούρας. Αυτό γίνεται με την εντολή

\new είδος_περιοχής = όνομα { μουσικό_κείμενο }

Ο διαχωρισμός σε σημειογραφικές περιοχές επιτρέπει την καταχώριση ή την
αλλαγή τιμών των ιδιοτήτων τους. Για παράδειγμα, οι μεταβλητές instrument-
Name (όνομα οργάνου) ή currentBarNumber (τρέχων αριθμός μέτρου) μπορούν
να οριστούν στην κατάλληλη περιοχή. Η καταχώριση περιεχομένου για μια συγ-
κεκριμένη ιδιότητα γίνεται με την εντολή

\set όνομα_περιοχής.όνομα_ιδιότητας = #αξία

4
΄Αλλες περιοχές είναι τα πεντάγραμμα πιάνου (PianoStaff, αποτελείται από δύο πεντάγραμμα,

τα χορωδιακά πεντάγραμμα (ChoirStaff), λόγια, γραμμές για κρουστά και ενάριθμο μπάσσο.
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Σε περίπτωση που το όνομα της περιοχής δεν δηλωθεί, η προκαθορισμένη
περιοχή είναι η φωνή (Voice). Η ιδιότητα επανέρχεται στην προκαθορισμένη αξία
στο επιθυμητό σημείο της παρτιτούρας με την εντολή

\unset όνομα_περιοχής.όνομα_ιδιότητας

Η καταχώριση ή αλλαγή τιμής μιας ιδιότητας για μια περιοχή μπορεί να γίνει και
στο σημείο όπου η περιοχή δημιουργείται με τη χρήση της εντολής \with. Στην
περίπτωση αυτή η εντολή \set, το όνομα της περιοχής και η τελεία μπορούν να
παραλειφθούν.

Συνοψίζουμε τα ανωτέρω στο παρακάτω παράδειγμα: ο τύπος διαστολής
(defaultBarType) τίθεται για όλη την παρτιτούρα· το μέγεθος των νοτών (font-
Size) αλλάζει μόνο για την χαμηλή φωνή του βιολιού στην 2η και 3η νότα της·
τέλος, το όνομα του κάθε οργάνου (instrumentName) τίθεται για κάθε πεντά-
γραμμο χωριστά: στο βιολί μετά την αρχή του πενταγράμμου, ενώ στη βιόλα στο
σημείο δημιουργίας του πενταγράμμου (εντολή \with):

\score{

<<

\set Score.defaultBarType = #":"

\new Staff = "violin" {

\set Staff.instrumentName = #"Violino"

<<

\new Voice{

\relative c’’{

es1 es

}

}

\new Voice{

\relative c’’{

c2 \set Voice.fontSize = #-4

b c \unset Voice.fontSize b

}

}

>>

}

\new Staff = "viola" \with{

instrumentName = #"Viola"

}

\relative c’{

\clef alto

cis2 d as f’

}

>>

}
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Επίσης, είναι δυνατόν να αλλάξουμε τις ιδιότητες κάθε είδους περιοχής του
ίδιου είδους με τη βοήθεια της εντολής \context στο μπλοκ της εντολής
\layout. ΄Ετσι, στον παρακάτω κώδικα κάθε πεντάγραμμο έχει την ιδιότητα
fontSize = #2.5 και instrumentName = #"Vln.":

\score{

<<

\new Staff \relative c’’{c b a g}

\new Staff \relative c’’{g b g b}

>>

\layout{

\context{

\Staff

fontSize = #2.5

instrumentName = #"Vln."

}

}

}

�
�

� �
�

Vln.

Vln.

�
� ���

��

3.2 Χαράκτες

Κάθε σύμβολο της παρτιτούρας τυπώνεται από ένα αντικείμενο που είναι υπεύθυνο
για το είδος του συμβόλου. Αυτό το αντικείμενο λέγεται χαράκτης (engraver).
Υπάρχουν πάνω από 120 χαράκτες στο LilyPond. Τα κλειδιά χαράσσονται από τον
Clef engraver, τα σημεία αλλοιώσεως από τον Accidental engraver, οι κεφαλές
των νοτών από τον Note heads engraver, κ.ο.κ.

Οι χαράκτες μπορούν να αφαιρεθούν ή να προστεθούν κατά βούληση σε μια
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συγκεκριμένη περιοχή με τη βοήθεια των εντολών \remove και \consists στο
μπλοκ της εντολής \with.

Στο παρακάτω παράδειγμα από το 1ο πεντάγραμμο αφαιρείται το κλειδί, από
το 2ο οι γραμμές, στο 3ο προστίθεται η έκταση, και από το 4ο αφαιρούνται από
την περιοχή της φωνής οι ουρές των νοτών.

\score{

<<

\new Staff \with{

\remove Clef_engraver

}

\relative c’’{ c b a g}

\new Staff \with{

\remove Staff_symbol_engraver

}

\relative c’’{ g b g b}

\new Staff \with{

\consists Ambitus_engraver

}

\relative c{\clef bass c e g c}

\new Staff \relative c,{

\new Voice \with{

\remove Stem_engraver

}

\clef bass c4 e g c

}

>>

}

¢�
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¢
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�

�
�
�

�
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4 Αλλαγή ρυθμίσεων

Η εμφάνιση της παρτιτούρας ελέγχεται από το LilyPond μέσω ενός συνόλου από
παράγοντες, οι οποίοι ονομάζονται αντικείμενα ή ιδιότητες αντικειμένων. Οι χα-
ράκτες και οι περιοχές που παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 3 είναι δύο από τα
αντικείμενα αυτά. ΄Αλλοι παράγοντες (αντικείμενα ή ιδιότητες αντικειμένων) εί-
ναι τα αντικείμενα γραφικών (Layout Objects), οι διασυνδέσεις (Interfaces), οι
ιδιότητες περιοχής (Context Properties) και οι ιδιότητες αντικειμένων γραφικών
(Layout Object Properties). Στο παρόν θα παρουσιαστεί μόνο η αλλαγή των
ιδιοτήτων των αντικειμένων γραφικών.

Η αλλαγή αυτή επιτυγχάνεται με την εντολή5

\override Περιοχή.ΑντικείμενοΓραφικών #’ιδιότητα-γραφικών =

#αξία

Η αρχική αξία επαναφέρεται με την εντολή

\revert Περιοχή.ΑντικείμενοΓραφικών #’ιδιότητα-γραφικών

Εάν θέλουμε η αλλαγή να λάβει χώρα μόνο μια φορά, αρκεί να χρησιμοποιή-
σουμε την εντολή \once πριν την \override.

Στο παρακάτω παράδειγμα κάνουμε τις εξής αλλαγές:

1. Στο 1ο μέτρο ορίζουμε ως κείμενο του αριθμού του τριήχου την αναλογία
αυτών που γράφονται προς αυτά που ηχούν.

2. Στο 2ο μέτρο κάνουμε την ουρά των δύο πρώτων τετάρτων παχύτερη.

3. Στο 3ο μέτρο κάνουμε την σύζευξη προσωδίας των δύο πρώτων τετάρτων
παχύτερη.

4. Στο 4ο μέτρο μετατρέπουμε τις κεφαλές των νοτών από στρογγυλές σε
σταυρωτές.6

\times 2/3 {g8( f e}

\override TupletNumber #’text =#tuplet-number::calc-fraction-text

\times 2/3 {d c b)}

a4( c)

\override Stem #’thickness = #3.0

d( e)

\revert Stem #’thickness

d( e)

\override Slur #’thickness = #7.0

d( e)

5
Αν η περιοχή παραλειφθεί, τότε συνεπάγεται η χαμηλότερη δυνατή περιοχή.

6
Επειδή η ιδιότητα style του αντικειμένου γραφικών NoteHead ανήκει στην κατηγορία Sym-

bol απαιτείται μια απόστροφος μετά τη δίεση.
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\revert Slur #’thickness

c( a)

\override NoteHead #’style = #’cross

g f e d

� ��� �� � � �� � � ���� � � �
3:2

���
3

5 Ενωσμάτωση παρτιτούρας σε αρχείο

κειμένου

Υπάρχουν πολλοί και διάφοροι τρόποι ενσωμάτωσης ενός μουσικού κειμένου
γραμμένου με το LilyPond σε ένα αρχείο κειμένου. Αυτοί ποικίλλουν ανάλογα
με το είδος του αρχείου ή του προγράμματος επεξεργασίας κειμένου (π.χ. LATEX,
OpenOffice� Writer κ.λπ.). Εδώ θα αναφέρουμε τον πιο γενικό τρόπο, έτσι ώστε
να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε περίπτωση.

1. Στο αρχείο LilyPond θέτουμε στο 0 ή σε false όλες τις μεταβλητές στο
μπλοκ της εντολής \paper, οι οποίες στις προκαθορισμένες τιμές τους θα
δημιουργούσαν επιπλέον χώρο στην παρτιτούρα:

\paper{

indent=0\mm

line-width=120\mm

oddFooterMarkup=##f

oddHeaderMarkup=##f

bookTitleMarkup=##f

scoreTitleMarkup=##f

}

2. Εκτελούμε το πρόγραμμα ως εξής:

lilypond -dbackend=eps όνομα_αρχείου

Το αποτέλεσμα είναι μία εικόνα μορφής EPS, η οποία έχει το ελάχιστο δυνατό
μέγεθος που χρειάζεται για το σχετικό μουσικό κείμενο. Συνεπώς μπορεί να
ενσωματωθεί εύκολα σε οποιοδήποτε πρόγραμμα στοιχειοθεσίας κειμένου.

6 Βοηθητικά προγράμματα και GUI

Το LilyPond υποστηρίζεται μέσω lilypond-modes από τους δυο δημοφιλέστερους
κειμενογράφους (συντάκτες κειμένου), τον emacs και τον vim.
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Πέραν αυτών, οι κειμενογράφοι jEdit (με το πρόσθετο για το LilyPond) και
frescobaldi προσφέρουν ολόκληρο περιβάλλον εργασίας για το LilyPond: αυτό-
ματη προεπισκόπιση, μενού εικονιδίων για τις εντολές και πολλά άλλα.

Το πρόγραμμα denemo είναι ένας κειμενογράφος wysiwym που χρησιμοποιεί
το LilyPond για την τελική μορφή της παρτιτούρας. ΄Ετσι, ο χρήστης μπορεί να
επωφεληθεί από την υψηλή ποιότητα του LilyPond χωρίς να χρειαστεί να μάθει
της εντολές του.

Επίσης τα προγράμματα μουσικής στοιχειοθεσίας με γραφικό περιβάλλον nted,
canorus και musescore καθώς και το πρόγραμμα μουσικής εγγραφής Rosegarden
μπορούν να εξαγάγουν την παρτιτούρα σε μορφή αρχείου LilyPond.

7 Τεκμηρίωση και κοινότητα

Το LilyPond συνοδεύεται από εξαιρετική τεκμηρίωση που αποτελείται από εισα-
γωγικά κείμενα, εγχειρίδιο εκμάθησης, αναλυτική τεκμηρίωση των εντολών και
της χρήσης του προγράμματος, και πολυάριθμα παραδείγματα. Η τεκμηρίωση αυτή
βρίσκεται στην ιστοσελίδα:

http://lilypond.org/manuals.html

καθώς και στις [1–4].
Η κοινότητα χρηστών του LilyPond υποστηρίζεται μέσω της λίστας ηλεκτρο-

νικού ταχυδρομείου:

http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/lilypond-user

Επίσης, διάφορα νέα γύρω από το LilyPond και την κοινότητα προσφέρονται μέσω
της ιστοσελίδας:

http://news.lilynet.net

8 Επίλογος

Το σύγχρονο μουσικό κείμενο είναι ένας κώδικας που έχει ως στόχο την συγκέν-
τρωση πληροφοριών για διάφορους παράγοντες της μουσικής, έτσι ώστε αυτές να
είναι ευανάγνωστες. Το μεγάλο πλήθος των παραγόντων (τονικό ύψος, διάρκεια,
ρυθμική αγωγή, μέτρο, όργανο, έκφραση, άρθρωση, δυναμική, τεχνική κ.λπ.) έ-
χει ως συνέπεια την υψηλή πολυπλοκότητα του μουσικού κειμένου. Επιπλέον, η
συνεχής εξέλιξη της μουσικής, της σημειογραφίας, των μουσικών οργάνων, των
τεχνικών παιξίματος και των αναγκών της μουσικής ζωής έχει ως αποτέλεσμα
την πολυμορφία του μουσικού κειμένου.

Το LilyPond ενδείκνυται ως εξαιρετικό εργαλείο για την στοιχειοθεσία μου-
σικού κειμένου. Ο σχεδιασμός του επιτρέπει πρακτικά άπειρες στοιχειοθετικές
δυνατότητες· η συνεχής εξέλιξή του, ο μεγάλος αριθμός χρηστών και η δωρεάν
υποστήριξη συνεπάγονται γρήγορη βελτίωση και προσαρμογή του κώδικα σε ολο-
ένα υψηλότερες απαιτήσεις· τέλος, η άδεια χρήσης GNU GPL και το γεγονός ότι
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είναι διαπλατφορμικό λογισμικό, καθιστούν την εφαρμογή του δυνατή για κάθε
χρήστη.

Αναφορές

[1] GNU LilyPond - Application Usage, http://lilypond.org/doc/v2.12/
Documentation/user/lilypond-program/index.html

[2] GNU LilyPond - Internals Reference, http://lilypond.org/doc/v2.12/
Documentation/user/lilypond-internals/index.html

[3] GNU LilyPond - Learning Manual, http://lilypond.org/doc/v2.12/

Documentation/user/lilypond-learning/index.html

[4] GNU LilyPond - Notation Reference, http://lilypond.org/doc/v2.12/
Documentation/user/lilypond/index.html
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΄Ενας συνεργάτης στην πνευματική

προσπάθεια: Ο τυπογράφος

Χρίστος Γ. Μανουσαρίδης, 1936–2008
1

Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης

Εθνικό ΄Ιδρυμα Ερευνών

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών

Βασιλέως Κωνσταντίνου 48

116 35 Αθήνα

Η/Τ: kne at eie dot gr

Ο μάστορας τυπογράφος Χρίστος Γ. Μανουσαρίδης έφυγε από τη ζωή στις

αρχές του 2008. Το τυπογραφείο του, ο «Μανούτιος», απ’ όπου βγήκαν

μερικά από τα πιο όμορφα και δύσκολα ελληνικά έντυπα κατά το β
′
μισό

του 20ού αι., είχε πάψει να λειτουργεί ήδη από το 2007. Με το θάνατό του

Μανουσαρίδη, φαίνεται να κλείνει οριστικά η εποχή της τυπογραφίας με

κινητά μεταλλικά στοιχεία στην Ελλάδα. Ωστόσο τα προϊόντα της τέχνης

του παραμένουν διδάγματα τελειότητας και καλαισθησίας για τις νέες γενιές

Ελλήνων τυπογράφων.

A collaborator in culture: The typographer Christos G.
Manousaridis, 1936–2008, by Triantafyllos E. Sklavenitis — The
Greek master typographer Christos G. Manousaridis, passed away at
the beginning of 2008. His print shop, where some of the most difficult
and magnificent Greek documents were produced in the latter half of
the 20th century, had already ceased its operation since 2007. With the
passing of Manousaridis, the era of metal type typography seems to end
for ever in Greece. Nonetheless, the products of his art will remain as
lessons of perfection and aestheticism for the new generations of Greek
typographers.

1
Δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στὰ «Ενθέματα» της Κυριακάτικης Αυγής (13 Απριλίου

2008), και αναδημοσιεύθηκε στο Αρχειοτάξιο (τεύχος 10, Ιούνιος 2008, σσv. 244–247) και στο

περιοδικό Μνήμων, τόμος 29, 2008, σσv. 305–308. Εδώ αναδημοσιεύεται με ελάχιστες αλλαγές

και επαυξημένο με εικόνες.



i
i

“eutypon24-25” — 2011/1/21 — 8:58 — page 60 — #64 i
i

i
i

i
i

60 Τ. Ε. Σκλαβενίτης

Τα πρώτα χρόνια

Ο μάστορας τυπογράφος Χρίστος Γ. Μανουσαρίδης γεννήθηκε το 1936 στο χωριό
΄Αγιος Γεώργιος κοντά στην Ιστιαία της Εύβοιας από γονείς πρόσφυγες, που δεν
είχαν καταφέρει να εξασφαλίσουν ανεκτούς όρους επιβίωσης. ΄Υστερα ήρθε η
φοβερή δεκαετία του 1940, η Κατοχή και ο Εμφύλιος. Η οικογένειά του έπρεπε
να αντιμετωπίσει και το χαμό του πατέρα. Το Δημοτικό, το Γυμνάσιο, ύστερα ο
στρατός, όλα παράλληλα με τις αγροτικές εργασίες.

Από το 1956 στην Αθήνα, μαθητευόμενος τυπογράφος, με ατέλειωτες μέρες
και ώρες απλήρωτης εργασίας. ΄Υστερα τεχνίτης στο τυπογραφείο των εκδόσεων
«Ατλαντίς» των αδελφών Πεχλιβανίδη, αλλά σύντομα απολυμένος, αποκτά δικό
του εργαστήρι στοιχειοθεσίας, όπου τυπώνει τα περιοδικά Τὸ σχολεῖο καὶ τὸ σπίτι,
ενός, όπως έλεγε, πραγματικού δασκάλου, του Γιώργου Κυριαζόπουλου, και Δε-

σμὸς του Σπύρου Κοκκίνη και την εφημερίδα Εὔβοια του Δημήτρη Δεμερτζή, αλλά
και βιβλίων του Ηρακλή και του Ρένου Αποστολίδη και του περιοδικού τους Τὰ

Νέα ῾Ελληνικά. Ο Ηρακλής έγινε και νονός του τυπογραφείου του: «Μανούτιος».
Στις παραμονές της απριλιανής δικτατορίας, βρέθηκε να τυπώνει τα ῾Ελληνοκι-

νεζικὰ Χρονικά, με επιμελητή τον Γιάννη Αγγέλου. ΄Ολα σε στοιχειοθεσία από τις
κάσες με στοιχεία που προμηθευόταν από το στοιχειοχυτήριο του Γ. Σαρασίτη.
Αργότερα κατέφυγε στην πρωτόγονη μονοτυπία του Στρατή Κλαπάκη, ύστερα
στου Γ. Τζιβεριώτη και μεταγενέστερα στη μονοτυπία των σπουδαίων αδελφών
Δήμου, Γιώργου και Γιάννη Παληβογιάννη, με τους οποίους συνεργάστηκε ώς το
τέλος της επαγγελματικής του ζωής.

Στο δικό του πιεστήριο

Στην αρχή της δεκαετίας του 1970 αποκτά δικό του πιεστήριο και συστεγάζε-
ται με τον μεγαλύτερο αδελφό του Κυριάκο, που είχε δικό του «καλλιτεχνικό
τυπογραφείο». Από το 1970 τυπώνει βιβλία των εκδόσεων «Ερμής» του ΄Αλκη
Αγγέλου, ενώ το 1974 αγοράζει λινοτυπία για να στοιχειοθετεί τα περιοδικά του
Κυριαζόπουλου Τὸ σχολεῖο καὶ τὸ σπίτι και Μαθητικὴ χαρά, αλλά και εφημερίδες,
κυρίως ευβοϊκές, και βιβλία των εκδόσεων «Ερμής». Την ίδια χρονιά, αρχίζει η
συνεργασία του με την Εταιρεία Ευβοϊκών Μελετών για την έκδοση του Ἀρχείου

Εὐβοϊκῶν Μελετῶν, με επιμελητές τον Σπύρο Κοκκίνη και αργότερα τον Χαρά-
λαμπο Φαράντο. Η συνεργασία με την Εταιρεία, της οποίας έγινε και μέλος, θα
συνεχιστεί και θα κλείσει με την οργάνωση και την έκδοση των πρακτικών του
συνεδρίου «Βενετία–Εύβοια» το 2004–2006.

Η γνωριμία του με τον Φίλιππο Ηλιού (1931–2004) στον «Ερμή» τον οδηγεί,
ύστερα από θερμή σύσταση, σε συνεργασία με τον Εμμανουήλ Κάσδαγλη (1924–
1998), υπεύθυνο εκδόσεων της Εθνικής Τράπεζας και του Μορφωτικού Ιδρύματος
της ίδιας τράπεζας (ΜΙΕΤ), από τα τελευταία χρόνια της δεκαετίας του 1970.
Παράλληλα είχε αρχίσει η συνεργασία με το Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών του
Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (διευθύντρια: Λουκία Δρούλια), που θα συνεχιστεί
με σημαντικά εκδοτικά αποτελέσματα ώς τη δεκαετία του 1990. Από τα μέσα της
δεκαετίας του 1980, άρχισε η συνεργασία του με το Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής
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Νεολαίας της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, που θα συνεχιστεί ώς το 2005
με την εκτύπωση βιβλίων αλλά και τη συμβολή του στον σχεδιασμό άλλων που
δεν τυπώθηκαν στο τυπογραφείο του. Οι υψηλές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις
του Κάσδαγλη και τα σημαντικά και δύσκολα βιβλία που εξέδιδε το ΜΙΕΤ και
άλλα ιδρύματα και εκ των οποίων πολλά τυπώθηκαν στον «Μανούτιο», οδήγησαν
σε μια σκληρή και κοπιώδη προσπάθεια από την οποία προήλθαν τα πρωτόγνωρης
ποιότητας βιβλία, με επιτυχημένες λύσεις στα εκδοτικά προβλήματα, που άλλαξαν
το εκδοτικό τοπίο των δεκαετιών του 1970 και του 1980, ανεβάζοντας έκτοτε τον
πήχη.

Από τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1970, η επιχείρηση είχε μεταφερθεί
οριστικά στον Κολωνό, Ζηνοδώρου 17. Από την αρχή της δεκαετίας του 1980,
αρχίζει η συνεργασία με τον Κώστα Σπ. Στάικο, ο οποίος τύπωσε εκεί το σημαν-
τικό από κάθε άποψη βιβλίο του Χάρτα τῆς ῾Ελληνικῆς Τυπογραφίας (1989). Η
συνεργασία και η φιλία των δύο ανδρών θα κρατήσει ώς το τέλος. Από τα τέλη
της δεκαετίας του 1990 και ώς τα μέσα της επόμενης δεκατίας, συνεργάζεται με
το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (διευθύντρια:
Χρύσα Μαλτέζου) και τυπώνει τόμους του περιοδικού Σύμμεικτα και άλλα βιβλία
με αποτελέσματα υψηλής αισθητικής. Η συνεργασία από το τέλος της δεκαετίας
του 1990 ώς το 2006 με το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαν-
τινών Σπουδών Βενετίας (διευθύντρια: Χρύσα Μαλτέζου) θα δώσει πλούσιους
εκδοτικούς καρπούς (περιοδικό Θησαυρίσματα, πρακτικά συνεδρίων).

Τυπογράφος και συνεργάτης του Μνήμονα

Από το 1992 ώς το 2005 τύπωνε το περιοδικό Μνήμων της Εταιρείας Μελέτης
Νέου Ελληνισμού, με την οποία είχε συνεργαστεί από τα μέσα της δεκαετίας του
1980, είχε γίνει μέλος της και συμμετείχε ανελλιπώς στις συναντήσεις – συζη-
τήσεις της Τετάρτης, που συνεχίζονταν στα δείπνα που ακολουθούσαν. Η συμ-
μετοχή του στην έκδοση του περιοδικού ξεπερνούσε τις υποχρεώσεις του καλού
τυπογράφου, καθώς το ενδιαφέρον του και η έγνοια για τη συγκέντρωση της ύλης
και την επιμέλεια, με εισηγήσεις και συμβουλές για την τελειότερη εμφάνιση του
περιοδικού ήταν αποτελεσματικές, ενώ τα χρόνια 1992–2005 είναι η μακρότερη
περίοδος κατά την οποία το περιοδικό διατήρησε την περιοδικότητά του. Η σχέση
αγάπης που δημιουργήθηκε με τα παλαιότερα αλλά και τα νέα μέλη της Εταιρείας
κατά τη συνεργασία ήταν εμφανής και η συμμετοχή του στη ζωή της ευεργετική
και επιθυμητή. Στο κλίμα αυτό τού ζητήθηκε να είναι εισηγητής στο σεμινάριο
της 12ης Ιουνίου 1998 με θέμα «Από το χειρόγραφο στο έντυπο», που έγινε
στο τυπογραφείο του με μεγάλη συμμετοχή μελών και φίλων. Στην παραστατική
αφήγησή του αποτυπώθηκαν οι κινήσεις για τη στοιχειοθεσία, τη διόρθωση, τη
σελιδοποίηση, την εκτύπωση και τη βιβλιοδεσία, καθώς και οι τεχνολογίες και
οι ειδικότητες που απαιτούνται για να υπηρετηθεί η παραδοσιακή τυπογραφία και
το σωστό βιβλίο. Το κείμενό του τυπώθηκε στον Μνήμονα

2 και κυκλοφόρησε σε
εκατοντάδες ανάτυπα. Το ίδιο και ο χαιρετισμός του εκπροσώπου της Εταιρείας:

2
Χ. Γ. Μανουσαρίδης, «Απ’ το χειρόγραφο στο έντυπο», Μνήμων, τόμος 20, 1998, σσv. 277–

290.
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Υπάρχουν πολλά που κάνουν ξεχωριστή αυτή τη βραδιά [. . . ] απόψε

ο Χρίστος Μανουσαρίδης, αμέριμνος, θα περιγράψει τις επίμονες προ-

σπάθειες που απαιτούνται για να φθάσουμε από το χειρόγραφο στο έν-

τυπο. Θα μπορέσουμε έτσι να μετρήσουμε σωστότερα αυτά που οφείλουμε

σ’ αυτόν και την τέχνη του: πόσο τα χειρόγραφά μας αναβαθμίστηκαν

στα χέρια του και έγιναν έντυπα. Και εμείς που μαθητέψαμε κατά τη

διαδικασία, ευτυχήσαμε. Αυτή την εσωτερική οφειλή, το “φόρο προστι-

θέμενης αξίας” στα χειρόγραφά μας, ακόμα τον οφείλουμε. “ Ἀπόδοτε

καὶ μὴ ἀμελήσητε” είναι τα λόγια του Σωκράτη. Τούτη η βραδιά ας

είναι αντίδωρο για το φίλο μας: τιμή για τον τεχνίτη και αγάπη για τον

άνθρωπο.

Το τέλος

Συνταξιοδοτήθηκε το 1996 και το τυπογραφείο πέρασε στην κόρη του Αλεξάνδρα,
αλλά αυτός θα μείνει μάχιμος ώς το 2006, παρ’ όλο που από το 2003 η αρρώστια
τον πολιορκούσε, και ο «Μανούτιος» πέρασε από το 1999 στην ιδιοκτησία της
εταιρείας «Κότινος» με γενναία πρωτοβουλία του Κώστα Στάικου. Στην ίδια εται-
ρεία θα περάσει το 2003 και η μονοτυπία των αδελφών Παληβογιάννη, με παρόντα
ώς το 2006 τον Γιάννη Παληβογιάννη. ΄Ομως φαίνεται πως το τέλος της παραδο-
σιακής τυπογραφίας, ως επιχείρησης, ήταν εγγύς, αφού δεν υπήρχαν πια επαρκείς
αναθέσεις εκτυπώσεων: λειτούργησε μόνο ώς το 2007 με την ευθύνη του παλιού
καλού τεχνίτη του «Μανούτιου» Μανόλη Περράκη.

Και όσοι συνεργάστηκαν με τον Χρίστο Μανουσαρίδη, αλλά και εκείνοι που
διάβασαν ή θα διαβάζουν τα βιβλία που τύπωσε, θα θεωρήσουν — ελπίζω — δι-
καιολογημένο αυτόν τον δημόσιο έπαινο πάνω από τον νεοσκαμμένο τάφο του,
έστω και αν είναι γραμμένος από το χέρι ενός συνεργάτη και φίλου του για πε-
ρισσότερα από 30 χρόνια, αφού είναι σε χαμηλότερους τόνους από αυτούς που
χρησιμοποίησε ο Κ. Θ. Δημαράς στον πρόλογο του βιβλίου του Κ. Παπαρηγό-

πουλος:

Ο Χρίστος Μανουσαρίδης αντιμετώπισε την αποστολή του επάνω σ’ αυτό

το βιβλίο, όχι σαν ένας τεχνικός που έχει ταχθεί να δώσει μορφή σε μία

πνευματική προσπάθεια, αλλά, πραγματικά, ως συνεργάτης σε έναν κοινό

σκοπό, την προαγωγή της παιδείας μας. Θα ήμουν ευχαριστημένος αν

στον τομέα μου κατόρθωνα να κάνω έργο ανάλογο με ό,τι κάνει εκείνος

στον δικό του.

Αυτός ήταν ο τυπογράφος που χάσαμε, ένας από τους συνεπέστερους αν-
θρώπους που γνώρισα. Τον φίλο θα τον θυμόμαστε και ίσως αυτό να μας κάνει
λιγότερο φτωχούς.
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Εικόνα 1: Ο Χρίστος Μανουσαρίδης στο τυπογραφείο του στο σεμινάριο τής
12ης Δεκεμβρίου 1998. Η φωτογραφία προέρχεται από πρόσκληση στην ημερίδα
στη μνήμη του τυπογράφου, η οποία έλαβε χώρα στο Εθνικό ΄Ιδρυμα Ερευνών
(Αθήνα) στις 16 Μαΐου 2009. Τα πρακτικά της ημερίδας θα κυκλοφορήσουν σε
τόμο το 2011 από την Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού ως παράρτημα του
περιοδικού Μνήμων.
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Εικόνα 2: Δυο σελιδοθέτες σχεδόν γεμάτοι και τριγύρω κάσες με μεταλλι-
κά στοιχεία. Τυπογραφείο «Μανούτιος», 2008 (φωτογραφία: Νατάσα Ραϊσάκη,
http://www.raissaki.gr).

Εικόνα 3: Μια σελίδα έτοιμη και δίπλα ο σελιδοθέτης. Τυπογραφείο «Μανού-
τιος», 2008 (φωτογραφία: Νατάσα Ραϊσάκη, http://www.raissaki.gr).
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Εικόνα 4: Το πληκτρολόγιο («κλαβιέ») της μονοτυπίας των αδελφών Πα-
ληβογιάννη. Τυπογραφείο «Μανούτιος», 2008 (φωτογραφία: Νατάσα Ραϊσάκη,
http://www.raissaki.gr).
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Βιβλίο-Παρουςίαση

Α. Συρόπουλος, Ψηφιακὴ τυπογραφία μὲ τὸ X ELATEX, σσv. 236. ᾿Εκδό-
σεις ᾿Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2010. ISBN 960-458-259-4. Τιμὴ 25€.

Παρ’ ὅλη τὴ μιζέρια ποὺ δέρνει τὴν ῾Ελλάδα, ὁ
ἀρχισυνTEXνίτης Ἀπόστολος Συρόπουλος δείχνει
μεγάλο κουράγιο. Μέσα στὴν γενικὴ κατήφεια τοῦ
2010, αὐτὸς ξαναχτύπησε μὲ ἕνα καινούργιο βιβλίο–
ὁδηγὸ γιὰ τὸ X ELATEX.

῍Αν καὶ μοιάζει μὲ ἐγχειρίδιο γιὰ προχωρημέ-
νους, ἐν τούτοις ὁ συγγραφέας καὶ ὁ ἐκδότης λένε
πὼς πρόκειται γιὰ βιβλίο τόσο γιὰ ἀδαεῖς ὅσο καὶ
γιὰ δυνατοὺς TEXνίτες. Πάντως γεγονὸς εἶναι πὼς
τὸ βιβλίο ἀκολουθεῖ τὴν τυπικὴ δομὴ ἑνὸς ὁδηγοῦ
LATEX/X ELATEX καὶ καλύπτει ὅλα τὰ θέματα τῆς
σύγχρονης ψηφιακῆς τυπογραφίας· ἀπὸ τὴν βασικὴ
δομὴ ἑνὸς ἐγγράφου ἕως τὴν τελικὴ ἀποστολή του
στὸ τυπογραφεῖο.

῾Ο συγγραφέας δίνει μεγάλο βάρος — ὅπως ἄλ-
λωστε χρειάζεται — στὸν χειρισμὸ γραμματοσειρῶν OpenType, χῶρο στὸν ὁποῖο
τὸ X ELATEX πλεονεκτεῖ σημαντικὰ ἀπέναντι στὸ σημερινὸ LATEX. Ἀπὸ τὴν ἄλλη,
τὸ κεφάλαιο γιὰ τὰ γραφικὰ θὰ μποροῦσε ἴσως νὰ εἶναι πιὸ ἐκτενές, εἰδικὰ σὲ ὅ,τι
ἀφορᾶ τὴν εἰσαγωγὴ εἰκόνων EPS, JPEG, κ.λπ. Γιὰ παράδειγμα, θὰ ἦταν καλὸ νὰ
ὑπάρχουν στὸ βιβλίο μερικὲς πληροφορίες γιὰ τὸ πότε πρέπει νὰ χρησιμοποιήσει
κανεὶς μιὰ εἰκόνα PNG ἀντὶ γιὰ μιὰ εἰκόνα JPEG. Εὐχόμαστε λοιπὸν νὰ πᾶνε
καλὰ οἱ πωλήσεις καὶ τὸ κομμάτι αὐτὸ νὰ μεγαλώσει σὲ μιὰ ἑπόμενη ἔκδοση!

— ΔΑΦ
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Μια` Διόρθωση

῾Ο κ. Βασίλης Η. Τριζώνης μᾶς μεταβίβασε τὸ παρακάτω μήνυμα ποὺ ἔλαβε σχε-
τικὰ μὲ ἄρθρο του ποὺ δημοσίευσε στὸ Εὔτυπον

1 πρὶν ἀπὸ μερικὰ χρόνια:

From: zisiszisis at yahoo dot gr

To: vtrizonis at yahoo dot com

Sent: Mon, April 19, 2010 1:16:38 PM

Subject: Καταγωγή

Αγαπητέ κύριε Τριζώνη,

Θέλω να σας ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ για την

δουλεια σας που κανατε και δημοσιεύσατε στο Διαδίκτυο.

Θα μου επιτρέψετε όμως να σας πω τα εξής: Ο Σωτήρης

Ζήσης είναι ο πρώτος απο τα εννιά αδέρφια του πατέρα

μου, αλλά οι γονείς του δεν ειναι πρόσφυγες όπως

γράφετε. Τόσον ο πατέρας του όσον και ο παππούς του

ήταν γέννημα θρέμμα της Χαλάστρας
2
. Ο παππούς του

μάλιστα ήταν ο τελευταίος μουχτάρης
3
της Κουλακιάς

4

και έχω εγγραφα με την σφραγίδα και υπογραφή του. Σας

ζητώ συγνώμη για αυτήν την παρατήρηση, αλλά και στο

έντυπο που εκδόθηκε στην χαρτογραφική έκθεση του 2004

αναφερόταν ως προσφυγικής καταγωγής. Εκείνο που άκουγα

απο την γιαγιά μου είναι ότι κάποτε καλέσανε τον πεθερό

της να πάει στα Φάρσαλα να υπογράψει για να πουληθεί

κάποιο χάνι που είχανε οι εκεί συγγενείς του. Σήμερα

στα Φάρσαλα υπάρχει αγροτική περιοχή που ονομάζεται «Το

Χάνι του Ζήση». Βέβαια εκεί οι Ζήσηδες, όπως μαθαίνω,

είναι πάρα πολλοί. Ευχαριστώ και σας ζητώ και πάλι

συγνώμη.

Ζήσης Αστερ. Ζήσης

1
Β. Η. Τριζώνης: «Σωτήρης Ζήσης (1902–1989): Μὲ τοὺς χάρτες του ταξιδέψαμε», Εὔτυπον,

τεῦχος 13–15 (᾿Οκτ. 2005), σσv. 27–33.

2
Χαλάστρα Θεσσαλονίκης (Σ.τ.Ε.).

3
Κοινοτάρχης επί Τουρκοκρατίας (Σ.τ.Ε.).

4
Το όνομα της Χαλάστρας επί Τουρκοκρατίας (Σ.τ.Ε).
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Instructions for Authors

EÚtupon (Eutypon), the journal of the Greek TEX’s Friends Group, is published twice
annually. The journal publishes articles on TEX and its associated programs (such as Omega,
X ETEX, BibTEX, METAFONT, etc.), on TEX formats (such as LATEX, Lambda, ConTEXt,
etc.), as well as on typography in general. On occasion, the journal will reprint articles
published elsewhere (in their original language or translated in Greek) with the written
consent of the copyright holder of the original work.

Those who are interested in publishing their work in Eutypon should send the following:

� a brief abstract or synopsis between 100 and 150 words of their work in English and
in Greek (in English only, if the author is a non-native speaker of Greek), and

� an electronic copy of their work (preferably written in LATEX code)

to Apostolos Syropoulos (asyropoulos@yahoo.com).
The article should be written in Greek or in English, although articles written in other

languages will not be excluded from consideration.
Any photos/images accompanying the article should be submitted in jpeg or eps (encap-

sulated PostScript) format and with a resolution of no less than 300 dpi, in order to facilitate
further processing and incorporation in the journal.

Articles submitted to the journal shall be reviewed by the journal’s Editorial Board
whether they are suitable for publication. The Editorial Board will contact the author of the
submitted article in case revisions or modifications are needed.

For more information, interested authors are asked to address their questions to the
journal’s Editorial Board (at the aforementioned email address) or to visit the journal’s
website: www.eutypon.gr.

῾Οδηγίες γιὰ συγγραφεῖς

Τὸ EÚtupon, τὸ περιοδικὸ τοῦ Συλλόγου ῾Ελλήνων Φίλων τοῦ TEX, κυκλοφορεῖ κάθε ἑξά-

μηνο. Στὸ περιοδικὸ δημοσιεύονται ἄρθρα σχετικὰ μὲ τὸ TEX καὶ τὰ συγγενικά του προγράμματα

(τὸ Ω (Omega), τὸ pdfTEX, τὸ X ETEX, τὸ BibTEX, τὸ METAFONT, κ.ἄ.), τὶς διάφορες φόρμες

τοῦ TEX (LATEX, Λ (Lambda), conTEXt, κ.ἄ.), καθὼς καὶ ἄρθρα γιὰ τὴν τυπογραφία γενικότερα.

Περιστασιακά, τὸ περιοδικὸ ἀναδημοσιεύει ἄρθρα ποὺ ἔχουν δημοσιευθεῖ ἀλλοῦ στὴν πρωτότυπη

γλώσσα τους ἢ σὲ μετάφραση μὲ τὴν ἔγκριση τοῦ κατόχου τῶν πνευματικῶν δικαιωμάτων τοῦ

πρωτότυπου ἄρθρου.

῞Οσοι ἐνδιαφέρονται νὰ δημοσιεύσουν ἐργασίες τους στὸ περιοδικό, θὰ πρέπει νὰ ἀποστεί-

λουν:

� μία σύντομη περίληψη τῆς ἐργασίας τους (100–150 λέξεις) στὴν ἑλληνικὴ καὶ τὴν ἀγγλικὴ

γλώσσα, καὶ

� ἕνα ἠλεκτρονικὸ ἀντίγραφο τῆς ἐργασίας τους (κατὰ προτίμηση σὲ κώδικα LATEX)

στὸν Ἀπόστολο Συρόπουλο (asyropoulos@yahoo.com).

Τὸ ἄρθρο θὰ πρέπει νὰ εἶναι γραμμένο στὰ ἑλληνικὰ ἢ στὰ ἀγγλικά, ἂν καὶ δὲν ἀποκλείεται

ἡ δημοσίευση ἄρθρων καὶ σὲ ἄλλη γλώσσα.

Φωτογραφίες καὶ εἰκόνες ποὺ συνοδεύουν τὴν ἐργασία πρέπει νὰ ὑποβάλλονται στὴν μορφὴ

ἀρχείων jpeg ἢ eps (encapsulated PostScript) καὶ σὲ εὐκρίνεια τουλάχιστον 300 dpi, ὥστε νὰ

εἶναι εὔκολη ἡ περαιτέρω ἐπεξεργασία καὶ ἐνσωμάτωσή τους στὸ περιοδικό.

Οἱ ἐργασίες ποὺ ὑποβάλλονται κρίνονται ὡς πρὸς τὴν καταλληλότητά τους γιὰ δημοσίευση

ἀπὸ τὴν Συντακτικὴ ᾿Επιτροπή, ἡ ὁποῖα ἐπικοινωνεῖ μὲ τὸν συγγραφέα τῆς κάθε ἐργασίας στὴν

περίπτωση ποὺ χρειάζονται διορθώσεις ἢ ἄλλου εἴδους μεταβολὲς στὸ κείμενο.

Γιὰ περισσότερες πληροφορίες, οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νὰ ἀπευθύνονται στὴν Συντα-

κτικὴ ᾿Επιτροπὴ τοῦ περιοδικοῦ (στὴν ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση ποὺ δίνεται παραπάνω) ἢ στὸν

ἱστοχῶρο τοῦ περιοδικοῦ: www.eutypon.gr.



i
i

“eutypon24-25” — 2011/1/21 — 8:58 — page 72 — #76 i
i

i
i

i
i

9 771108 417007

2 5 >
ISSN 9771108417007


