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Eutypon (Εὔτυπον) is a publication of the
“Greek TEX’s Friends” (GTF) Group. It is
published twice a year and it is distributed
for free in electronic format to the mem-
bers of the GTF Group, and to the public
in general through Internet. Printed copies
are also sent to contributors to the journal
as well as to selected libraries. e articles
of Eutypon deal with TEX and with elec-
tronic typeseing in general.

e address of Eutypon 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

e Eutypon web pages are kindly hosted
at the servers of “Egnatia” Informatics and
Culture, Komotini, Greece (www.egn.gr).

Articles appearing in Eutypon have been
carefully selected and edited with the re-
sponsibility of the Editorial Board. Papers
published in Eutypon may be copied and
redistributed for free, provided their ori-
gin is mentionned. Eutypon and the GTF
Group do not assume any responsibity for
methods, products, instructions or ideas
described or expressed in authored articles
published in this periodical.

e Editorial Board of Eutypon constists
of: Apostolos Syropoulos (Xanthi, Greece),
Dimitrios Filippou (Volos, Greece) and
Ioannis Dimakos (Patras, Greece).

Τὸ Εὔτυπον ἀποτελεῖ περιοδικὴ ἔκδοση τοῦ Συλ-
λόγου Ἑλλήνων Φίλων τοῦ TEX (ΕΦΤ). Κυκλο-
φορεῖ ἀνὰ ἑξάμηνο καὶ διανέμεται δωρεὰν σὲ
ἠλεκτρονικὴ μορφὴ στὰ μέλη τοῦ Συλλόγου καὶ
στὸ εὐρύτερο κοινὸ μέσῳ τοῦ Διαδικτύου. Τὸ πε-
ριοδικό ἀποστέλλεται ἐπίσης σὲ ἔντυπη μορφὴ
στοὺς συγγραφεῖς καὶ σὲ ἐπιλεγμένες βιβλιοθῆ-
κες. Στὶς σελίδες τοῦ Εὐτύπου δημοσιεύονται ἄρ-
θρα σχετικὰ μὲ TEX καὶ τὴν ἠλεκτρονικὴ στοι-
χειοθεσία ἐντύπων γενικότερα.

Ἡ διεύθυνση τοῦ Εὐτύπου εἶναι:
Σύλλογος Ἑλλήνων Φίλων τοῦ TEX
(ὑπόψη Ἀπόστολου Συρόπουλου)

28ης Ὀκτωβρίου 366
671 00 Ξάνθη

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

Οἱ ἱστοσελίδες τοῦ Εὐτύπου φιλοξενοῦνται στοὺς
διακομιστὲς τῆς ἑταιρείας «Ἐγνατία» Πληροφο-
ρικὴ καὶ Πολιτισμός, στὴν Κομοτηνή (www.egn.
gr).

Τὰ ἄρθρα ποὺ δημοσιεύονται στὸ Εὔτυπον ἔχουν
ἐπιλεγεῖ καὶ θεωρηθεῖ μὲ εὐθύνη τῆς Συντακτικῆς
Ἐπιτροπῆς τοῦ περιοδικοῦ. Ἐπιτρέπεται ἡ ἀνα-
δημοσίευση καὶ ἡ διανομὴ ἄρθρων ποὺ ἔχουν ἤδη
δημοσιευθεῖ στὸ Εὔτυπον, ὑπὸ τὸν ὅρο ὅτι θὰ ἀνα-
φέρεται ἡ προέλευσή τους. Τὸ Εὔτυπον καὶ ὁ Σύλ-
λογος ΕΦΤ δὲν ἀναλαμβάνουν καμία εὐθύνη γιὰ
μεθόδους, προϊόντα, ὁδηγίες καὶ ἰδέες ποὺ πε-
ριγράφονται ἢ ἐκφράζονται ἐντὸς ἐνυπόγραφων
ἄρθρων δημοσιευμένων στὸ περιοδικό.

Ἡ Συντακτικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Εὐτύπου ἀποτελεῖ-
ται ἀπὸ τὸν Ἀπόστολο Συρόπουλο (Ξάνθη), τὸν
Δημήτρη Α. Φιλίππου (Βόλος) καὶ τὸν Γιάννη Δη-
μάκο (Πάτρα).
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ΟΜικυ εφυγε, εμεις μενουμε. . .

Φίλοι συνTEXνίτες,

Καθὼς ἔφευγε τὸ καλοκαίρι τοῦ 2013, ἡ ἑταιρεία Τερζόπουλος
ἀνακοίνωσε τὴν ὁριστικὴ διακοπὴ τῆς κυκλοφορίας τοῦ Μίκυ Μά-
ους. Τὸ κλείσιμο τοῦ περιοδικοῦ ποὺ διασκέδασε κάμποσες γενιὲς
ἑλληνόπουλων ἀποτελεῖ ἴσως τὸ πιὸ ἔντονο σημάδι τῶν δύσκο-
λων καιρῶν ποὺ περνάει ὁ κόσμος τῶν ἐκδόσεων στὴν Ἑλλάδα. Τὸ
Μίκυ Μάους, ποὺ ξεκίνησε τὸ 1966 στὴν τιμὴ τῶν 3 δρχ. καὶ ἔκλεισε
στὴν τιμὴ τῶν 3 €, ἄντεξε ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια, γιατὶ εἶχε πολλοὺς
φίλους. Ὅμως ἡ τηλεόραση, τὰ ἠλεκτρονικὰ παιχνίδια, τὸ διαδί-
κτυο, οἱ κακὲς ἀποφάσεις ὁρισμένων ἐκδοτῶν καὶ τελευταῖα ἡ οἰκο-
νομικὴ κρίση ὁδήγησαν στὸν μαρασμὸ ἐφημερίδες, περιοδικὰ καὶ
βιβλίο. Πιθανῶς ἕνας συνδυασμὸς ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς παράγοντες
ἔδωσε τὴν χαριστικὴ βολὴ καὶ στὸν Μίκυ.

Ὡστόσο ἐμεῖς ἐπιμένουμε. Μὲ τὰ ἐλάχιστα μέσα ποὺ διαθέτουμε,
προσπαθοῦμε νὰ διδαχτοῦμε καὶ νὰ διδάξουμε τί σημαίνει τυπο-
γραφικὴ δεοντολογία σ’ ἕναν κόσμο ποὺ ὁλοένα ἐθίζεται στὸ πρό-
χειρο καὶ στὸ πρόσκαιρο. Ἔτσι, στὸ παρὸν τεῦχος, ὁ παλαίμαχος
ἐπιμελητὴς βιβλίων Γιάννης Μαμάης μᾶς μιλᾶ γιὰ τὶς ἐμπειρίες
του σὲ παλιὰ τυπογραφεῖα καὶ στὸν σύγχρονο σχεδιασμὸ βιβλίων.
Ὁ Philip Taylor παρουσιάζει μιὰ προσπάθεια καταλογογράφησης
μέσῳ τοῦ XƎTEX τῶν ἑλληνικῶν χειρογράφων τῆς βιβλιοθήκης τοῦ
Lambeth Palace στὸ Λονδίνο. Ὁ Ἀπόστολος Συρόπουλος μᾶς ἐξη-
γεῖ τὶς ἀρχὲς τῆςMathML γιὰ τὴν παρουσίαση μαθηματικῶν τύπων
στὸ διαδίκτυο, καὶ ὁ Γιάννης Δημάκος μᾶς δίνει μιὰ πρώτη γεύση
ἑνὸς διαδικτυακοῦ ἐργαλείου γιὰ τὸ LATEX.

Τὸ τεῦχος συμπληρώνεται μὲ TEXνικές γιὰ κόλπα μὲ κρεμαστοὺς
χαρακτῆρες, δύο παρουσιάσεις βιβλίων γιὰ τὸ TEXκαὶ τὸ LATEX, κα-
θὼς καὶ μία νέα πληροφορία ἀπὸ τὸν κ. Γιάννη Σταθάτο γιὰ τὶς
ἐκδοτικὲς δραστηριότητες τοῦ Νίκου Καχτίτση, γιὰ τὸν ὁποῖο εἶχε
γίνει λόγος στὸ προηγούμενο τεῦχος.

Μὲ TEXνικοὺς χαιρετισμούς,

Ἡ Συντακτικὴ Ἐπιτροπή

 Γεγονὸς ποὺ μᾶς ἐπιτρέπει νὰ ἐκτιμήσουμε καὶ τὸν μέσο πληθωρισμὸ τῶν τε-
λευταίων 47 ετῶν: 

3 €/3 δρχ. − 1 = 0,132 ἢ 13,2%!
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Οἱ σημειώσεις τοῦ τυπογράφου

Τὸ Εὔτυπον στοιχειοθετήθηκε μὲ τὸ XƎLATEX καὶ μὲ κύριες γραμματοσειρὲς τὶς
Linux Libertine, Ubuntu καὶ DejaVu Sans Mono. Ὡς βασικὰ πακέτα χρησιμοποι-
ήθηκαν τὰ xgreek, geometry, crop, graphicx, url καὶ verbatim.

Ἡ μέλισσα στὸ ἐξώφυλλο προέρχεται ἀπὸ τὸν Κατάλογο τῶν κοινῶν βιβλίων τῆς
Τυπογραφίας Νικολάου Γλυκὺ τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων (ἐν Βενετίᾳ 1821).

Ὁ τίτλος στὰ «ἜνTEXνα καὶ ἌTEXνα» εἶναι στοιχειοθετημένος μὲ τὴν ἐλεύθερη
γραμματοσειρὰ Carl Barks Script, ἡ ὁποία εἶναι ἐμπνευσμένη ἀπὸ τὰ Μίκυ Μάους.

Ἡ εἰκόνα σὲ τούτη τὴν σελίδα δείχνει τέσσερα μπαλάκια ἀπὸ γραφομηχανὴ ΙΒΜ
Selectric II. Τὰ δύο ἀριστερὰ εἶναι μὲ σύμβολα (Symbol 10, Symbol 12) καὶ τὰ δύο
δεξιὰ μὲ τὸ ἑλληνικὸ ἀλφάβητο (Courier 10, Scribe 12). Τὴν φωτογραφία τράβηξε ὁ
Δημήτρης Α. Φιλίππου στὶς 20 Ὀκτωβρίου 2013.

Ἡ εἰκόνα μὲ τὰ ἐργαλεῖα στὶς TEXνικὲς προέρχεται ἀπὸ τὴν εἰκονοθήκη ἐλεύ-
θερης πρόσβασης openclipart (http://openclipart.org/detail/1080/tools-by-
liftarn).

Τὸ ξίφος στὴν τελευταία σελίδα τοῦ τεύχους εἶναι ἕνα ἐλάχιστο μνημόσυνο
γιὰ τὸν χαράκτη, εἰκονογράφο καὶ ἐπιμελητὴ βιβλίων Γιώργη Βαρλάμο, ποὺ πέ-
θανε στὴν Ἀθήνα στὶς 13 Σεπτεμβρίου 2013. Πρόκειται γιὰ τὸν κολοφώνα ποὺ σχε-
δίασε ὁ χαράκτης γιὰ τὸν Δὸν Κιχώτη τοῦ Θερβάντες (μτφ. Γιάννη Κότσικα ἀπὸ
τὴν γαλλικὴ παιδικὴ διασκευὴ τοῦ Ζοζὲφ Γκρουσσέν [Joseph Groussin], ἐκδ. οἶκος
«Ἀστήρ», Ἀθήνα 1949). Τὸ ἀπόσπασμα προέρχεται ἀπὸ τὸ ἴδιο βιβλίο καὶ εἶναι
στοιχειοθετημένο μὲ τὴν γραμματοσειρὰ Old Standard.

Ὁ γραμμικὸς κώδικας τοῦ ὀπισθόφυλλου εἶναι μιὰ εὐγενικὴ προσφορὰ τοῦ
Γιάννη Χαραλάμπους (yannis at fluxus-virus dot com).

Ἡ πρώτη ἐκτύπωση ἔγινε μὲ τὸ πρόγραμμα Evince Gnome Document Viewer σὲ
σύστημα OpenSolaris καὶ σὲ ἐκτυπωτὴ Xerox Phaser 3250D (1200 dpi). Ἡ φωτοτυ-
πικὴ ἀναπαραγωγὴ καὶ ἡ βιβλιοδεσία πραγματοποιήθηκαν στὴν Ξάνθη.
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Εὔτυπον, τεῦχος № 30-31 — Ὀκτώβριος/October 2013 1

Βιβλία φτιαγμένα μὲ μεράκι καὶ φιλότιμο

Γιάννης Μαμάης

Ἐκδόσεις Gutenberg

Διδότου 37

106 80 Αθήνα

Η/Τ: giannism at dardanosnet dot gr

Ὁ Γιάννης Μαμάης εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς ἐλάχιστους παλιοὺς μάστορες τυπο-
γράφους τῆς Ἑλλάδας ποὺ δὲν ἐγκατέλειψαν τὸν κόσμο τοῦ βιβλίου ὅταν ἔκανε
τὴν ἐμφάνισή της ἡ λαίλαπα τῆς φωτοσύνθεσης στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετία τοῦ
1980. Ἀντιθέτως, συνέχισε νὰ ἐργάζεται ὡς ἐπιμελητὴς ἐκδόσεων, προσπαθών-
τας νὰ δείξει στοὺς νεώτερους τί σημαίνει τυπογραφικὴ καλαισθησία. Στὸ ἐνερ-
γητικό του ἔχει περισσότερα ἀπὸ 1.600 βιβλία, τὰ περισσότερα ἐκ τῶν ὁποίων
βγῆκαν ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Gutenberg. Τὸ κείμενο ποὺ ἀκολουθεῖ εἶναι μία ἐξομο-
λόγηση–χείμαρρος τοῦ ἴδιου, μὲ σχόλια γιὰ τὴν παλιὰ καὶ τὴν σημερινὴ κατά-
σταση στὸν χῶρο τῆς ἑλληνικῆς τυπογραφίας.

Books made with love and pride, by Yiannis Mamaïs — e author is one of
the few former crasmen printers of Greece who did not quit the book world
aer the abrupt introduction of photocomposition in the early 1980s. On the
contrary, he continued to work as an editor, trying to teach typographic æsthet-
ics to younger generations. He has more than 1,600 books to his credit, most
of which came out from the publisher Gutenberg. is article is a confessional
outpouring by him, with comments on the past and current situation in Greek
typography.

Τὸ ξεκίνημα

Ξεκίνησα στὸ τυπογραφεῖο Gutenberg τοῦ ἀδελφοῦ μου Γιώργου Δαρδανοῦ¹,
ὅταν ἤμουν ἀκόμα μαθητὴς μὲ κοντὰ παντελονάκια. Δέκα–ἔντεκα χρονῶν ἔτρεχα
κι ἔκανα θελήματα, ἔφτιαχνα καφέδες, ξέστηνα τὴν κάσα…

Ὅταν τὸ Gutenberg μεγάλωσε καὶ ἐξελίχθηκε σὲ ἐκδοτικὸ οἶκο, ἐγὼ συνέχισα
στὸ τυπογραφικὸ τμῆμα. Ἐμένα, αὐτὸ τὸ κομμάτι μὲ ἕλκυε περισσότερο: πῶς καὶ
γιατί γίνεται κάτι.

¹ Ὁ ἐκδότης Γιῶργος Δαρδανὸς εἶναι ἑτεροθαλῆς ἀδελφὸς τοῦ Γιάννη Μαμάη.
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2 Γ. Μαμάης

Ἔτυχε νὰ συναντήσω τότε ἀνθρώπους ποὺ ἔγι-
ναν τυπογράφοι μετὰ τὰ εἴκοσι πέντε τους. Πολλοὶ
ἀπ’ αὐτοὺς ἦταν τελειόφοιτοι ἢ ἀπόφοιτοι τῆς Νομι-
κῆς καὶ τῆς Φιλοσοφικῆς. Ἀνῆκαν σὲ μιὰ ἄλλη γενιὰ
ἀνθρώπων μὲ ποιότητα, ποὺ ἤξεραν γράμματα καὶ
οἱ ὁποῖοι βρέθηκαν νὰ ἐργάζονται στὰ τυπογραφεῖα
ἐπειδὴ γιὰ λόγους πολιτικοὺς δὲν εἶχαν τὴ δυνατό-
τητα νὰ δουλέψουν ἀλλοῦ.

Ἡ ζωὴ τους ἦταν πολὺ στερημένη, γι’ αὐτὸ καὶ
ἐκτιμοῦσαν τὸ ἐλάχιστο. θαύμαζαν ἀκόμα καὶ τὴν
ντομάτα ποὺ ἔκοβαν στὰ τέσσερα στὸ διάλειμμα γιὰ
κολατσιό. Ἦταν ὅμως καὶ δύσκολοι ἄνθρωποι. Δὲν
ἦταν εὔκολοι. Εἶχαν νεῦρα, μιλοῦσαν λίγο καὶ σπά-
νια σοῦ ἔδειχναν τὰ μυστικὰ τῆς δουλειᾶς τους.

Ἦταν σκληροὶ μὲ ὅλους, ἀκόμα καὶ μὲ τὸν
ἀδελφό μου, ποὺ ἦταν τὸ ἀφεντικό τους. Ὅταν θελήσαμε νὰ τυπώσουμε τὸ βιβλίο
τοῦ Μίκη Θεοδωράκη Στοιχεῖα γιὰ μιὰ νέα πολιτική², τὸν καιρὸ ποὺ ὁ Θεοδωράκης
φλέρταρε μὲ τὸ ΚΚΕ Ἐσωτερικοῦ, ὁ τυπογράφος ποὺ πῆρε τὸ χειρόγραφο γιὰ νὰ τὸ
στοιχειοθετήσει, τὸ ἐπέστρεψε στὸν ἀδελφό μου λέγοντάς του πὼς δὲν τὸ στοιχειο-
θετεῖ γιατὶ «ἔχει πολλὰ λάθη». Ὁ συγκεκριμένος τυπογράφος ἐννοοῦσε «πολιτικὰ
λάθη», δηλαδὴ θέσεις ποὺ δὲν συμφωνοῦσαν μὲ τὴν πολιτικὴ ἄποψη τοῦ ΚΚΕ, στὸ
ὁποῖο ἀνῆκε ὁ ἴδιος.

Μὲ τὸ Νίκο Σκιαδᾶ

Σ’ αυτὸ τὸ περιβάλλον ἔτυχε νὰ γνωρίσω στὰ δεκαοχτώ μου τὸ Νίκο Σκιαδᾶ.³
Ὁ Νίκος ἦταν διαφορετικὸς ἀπὸ τοὺς ἄλλους τυπογράφους. Ἦταν ἄνθρωπος εὐαί-
σθητος, ἤπιος, μὲ ἀνεπτυγμένη τὴν αἴσθηση τοῦ χιοῦμορ. Πίστευε στὸν σοσιαλισμὸ
μὲ δημοκρατικὸ πρόσωπο καὶ ἦταν πιὸ κοντὰ στὸ ΚΚΕ Ἐσωτερικοῦ καὶ στὸ Λεω-
νίδα Κύρκο. Ἦταν ὅμως πικραμένος ἀπὸ τὴ ζωή: Τὴν περίοδο τῆς Ἐμφυλίου ἔχασε
τὸν ἀδελφό του Βασίλη, τὸν ΚαπετὰνἘπαμεινώνδα, μετὰ ἀπὸ προδοσία ὅπως ἔλεγε.
Ἀργότερα, ἔχασε καὶ ἕνα παιδί ἀπὸ ἀρρώστια. Ἡ ἀντίστασή του σ’ αὐτὰ τὰ βάσανα
ἦταν τὸ πηγαῖο του χιοῦμορ.

Μιὰ φορά, ὁ Νίκος μὲ ἔβαλε νὰ μπερδέψω ἐπίτηδες τὸν καφὲ τοῦ ἀρχιεργάτη
μὲ τὸν καφὲ ἑνὸς ἄλλου τυπογράφου, τὴν ἐποχὴ ποὺ ἔφτιαχνα καφέδες στὸ τυπο-
γραφεῖο. Ὁ ἀρχιεργάτης ἔπινε τὸν καφέ του σκέτο. Ὁ ἄλλος τυπογράφος τὸν ἔπινε
γλυκὸ σιρόπι: δυὸ κουταλιὲς καφὲ καὶ ἕξι κουταλιὲς ζάχαρη. Ἐγώ, κατ’ ἐντολὴ τοῦ
Σκιαδᾶ, πῆγα τὸ γλυκὸ καφὲ στὸν ἀρχιεργάτη, καὶ τὸν πικρὸ στὸ δεύτερο τεχνίτη.
Τὸ τί σαματὰς ἀκολούθησε δὲν περιγράφεται.

Ὁ Νίκος Σκιαδᾶς ἔκανε ὧρες στὸ τυπογραφεῖο. Δούλευε τρεῖς–τέσσερις ὧρες
καὶ μετὰ πήγαινε στὶς βιβλιοθῆκες — στὴν Βιβλιοθήκη τῆς Βουλῆς, στὴν Ἐθνικὴ Βι-

² Ἐκδ. Gutenberg, Ἀθήνα 1975.
³ Ὁ τυπογράφος καὶ συγγραφέας Νίκος Ε. Σκιαδᾶς γεννήθηκε στὸν Ἅγιο Βλάσιο Τριχωνίδος τὸ 1920

καὶ πέθανε στὴν Ἀθήνα τὸ 2003.
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Βιβλία φτιαγμένα μὲ μεράκι καὶ φιλότιμο 3

βλιοθήκη, στὴν Γεννάδειο, κ.ἄ. — γιὰ νὰ μαζέψει ὑλικὸ γιὰ τὸ Χρονικὸ τῆς τυπογρα-
φίας⁴. Εἴκοσι χρόνια δούλευε τὸ Χρονικό. Σήμερα τὸ ἔργο αὐτὸ τὸ ἔχουν λεηλατήσει
διάφοροι καὶ δὲν τὸ ἀναφέρουν κἂν στὴν βιβλιογραφία τους.

Ὡς τυπογράφος, ὁ Νίκος δημιούργησε ἀριστουργήματα — καὶ δὲν μιλάω μόνον
βιβλία. Θὰ πρέπει νὰ δεῖτε τοὺς καταλόγους ποὺ ἔφτιαχνε γιὰ τὴ «Λέσχη τοῦ Δί-
σκου»⁵ τοῦ Λάζαρου Γεωργιάδη, γιὰ νὰ καταλάβετε τί ἐννοῶ. Ἀπὸ τὸ Νίκο ἔμαθα
πάρα πολλὰ γιὰ τὴν τυπογραφία καὶ τὸ βιβλίο.

Τὸ μεγάλο κακὸ

Δυστυχῶς γιὰ πολλοὺς ἐκδότες, ἰσχύει τὸ «βάζεις γουρούνι, βγαίνει λουκά-
νικο». Αὐτὸ ὅμως δὲν λέει τίποτα. Τὸ κακὸ ἔχει βαθειὲς ρίζες. Πρὶν ἀπὸ μισὸ αἰώνα,
μεγάλοι ἐκδότες ἀποκαλοῦσαν τὸν Γκοβόστη τρελὸ ποὺ εἶχε ἀποφασίσει νὰ βγά-
λει Ντοστογιέφσκι, καὶ ὁ Γκοβόστης ἀπαντοῦσε: «Αὐτοὶ δὲν εἶναι ἐκδότες. Εἶναι
ἔμποροι χάρτου.» Σὲ ὅλες τὶς ἐποχὲς λοιπὸν ὑπῆρχαν ὄμορφα καὶ ἄσχημα βιβλία.

Τὸ πρῶτο μεγάλο κακὸ ὅμως ἔγινε στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ ’80, ὅταν μ’ ἕναν
νόμο ἀστραπή⁶, μέσα σὲ μιὰ νύχτα περάσαμε ἀπὸ τὴν λινοτυπία στὴ φωτοσύνθεση.
Ὅλοι οἱ λινοτύπες, ποὺ γνώριζαν πῶς στήνεται ἕνα ἔντυπο, συνταξιοδοτήθηκαν καὶ
ἀντικαταστάθηκαν ἀπὸ κοριτσάκια ποὺ ἄρχισαν νὰ παίζουν μὲ τὸ ὕψος καὶ τὸ πλά-
τος τοῦ κειμένου χωρὶς νὰ ξέρουν τίποτα ἀπὸ σελιδοποίηση.Μιὰ φορὰ ἕνα ἀπ’ αὐτὰ
τὰ κοριτσάκια ἔφτιαχνε τὰ φὶλμ γιὰ ἕνα δικό μας βιβλίο καὶ τῆς περίσσευαν τέσσε-
ρις ἀράδες. Ρωτάει λοιπὸν τὸ Νίκο Σκιαδᾶ τί νὰ κάνει μ’ αὐτὲς τὶς τέσσερις ἀράδες.
Κι ὁ Νίκος, γιὰ νὰ τὴν πειράξει τῆς λέει: «Κόλλησέ τες ἀνάποδα.» Καὶ τὸ κορι-
τσάκι, ποὺ ἦταν ἄσχετο, τὶς κόλλησε ἀνάποδα στὸ τέλος τῆς σελίδας. Ἕνα τέτοιο
χονδροειδὲς λάθος, σὲ ἄλλες ἐποχὲς πληρώνονταν μ’ ἕνα καρούμπαλο στὸ κεφάλι,
προσφορὰ ἀπὸ τὸν ἀρχιτεχνίτη τοῦ τυπογραφείου.

Καὶ τὴν ὁριστικὴ καταστροφὴ τὴν ἔφερε ὁ ἠλεκτρονικὸς ὑπολογιστής. Ἀπὸ τὴ
μιὰ μᾶς ἔλυσε τὰ χέρια. Δυὸ διορθώσεις σὲ μιὰ σελίδα γίνονται μέσα σὲ τρία δευτε-
ρόλεπτα. Στὸν καιρὸ τῆς χειροποίητης τυπογραφίας, γιὰ νὰ ἀλλάξεις μιὰ ὀξεία σὲ
βαρεία, ἔπρεπε νὰ λύσεις τὴ σελίδα, νὰ πάρεις τὸ γράμμα μὲ τὸ τσιμπιδάκι, νὰ τὸ
ἀντικαταστήσεις μὲ τὸ σωστὸ καὶ νὰ ξαναδέσεις τὴ σελίδα — ὑπόθεση μερικῶν λε-
πτῶν τουλάχιστον. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ὁ ἠλεκτρονικὸς ὑπολογιστὴς ἦταν ἕνας σεισμὸς
ποὺ δὲν ἄφησε τίποτα ὄρθιο ὅσον ἀφορᾶ τὴν αἰσθητικὴ τοῦ βιβλίου. Τοὺς λόγους
τοὺς ἐξήγησα προηγουμένως.

Λίγοι ἔχουν τὸ σαράκι

Οἱ τυπογράφοι μπορεῖ νὰ εἶναι μεγάλοι μάστορες, ἀλλὰ τὰ καλὰ βιβλία δὲν
βγαίνουν ἀπὸ τοὺς τυπογράφους. Στὸ τυπογραφεῖο πιέζει τὸ ὡράριο. Τὰ καλὰ βι-

⁴ Τρίτομη ἱστορία τῆς ἑλληνικῆς τυπογραφίας, ἐκδ. Gutenberg, Ἀθήνα 1981–1982.
⁵ Γνωστὸ δισκοπωλεῖο κλασικῆς μουσικῆς στὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας. Ἔκλεισε στὰ τέλη τοῦ 2011.
⁶ Πρόκειται γιὰ τὸν Νόμο 1186/81. Ὁ συγκεκριμένος νόμος ἔδωσε στοὺς λινοτύπες δικαιώματα πρό-

ωρης σύνταξης, προκειμένου νὰ ἀπαλλαγοῦν τὰ μεγάλα τυπογραφεῖα — κυρίως αὐτὰ τῶν ἐφημερίδων
— ἀπὸ προσωπικὸ ποὺ τὸ θεωροῦσαν πλεονάζον καὶ περιττὸ μετὰ τὴν μετάβαση στὴν φωτοσύνθεση.
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4 Γ. Μαμάης

Εἰκόνα 1: Δύο ἀντικρυστὲς σελίδες ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Χρίστου Ρουμελιωτάκη Ἀποθῆκες ὑφάλων ὅπλων

(δοκίμιο αὐτογνωσίας), τυπογραφικὴ ἐπιμέλεια Γιάννη Μαμάη, ἐκδ. Τυπωθήτω, Ἀθήνα 2009, 88 σσ.

Διαστάσεις σελίδας 16,5 cm×20,5 cm, διαστάσεις κειμένου (ὀφθαλμὸς) 9 cm×13 cm, στοιχεῖα ἁπλά

(Didot) 14 στιγμῶν, διάστιχο 20 στιγμῶν, κεφαλίδες καὶ σελιδαρίθμηση μὲ κόκκινα ἁπλὰ στοιχεῖα

στὰ ἐξωτερικὰ περιθώρια. «Ἡ σημαντικότερη, τυπογραφικῶς, ἔκδοση πεζῶν τοῦ Ρουμελιωτάκη. Τυ-

πογραφικὴ μορφὴ σὲ πλήρη ἀντιστοιχία μὲ τὴν ποιότητα τοῦ κειμένου, ἡ τέχνη τοῦ Γιάννη Μαμάη σὲ

πλήρη ἀνάπτυξη.» (Λάμπης Καψετάκης, Ἡ τρυφερὴ μορφή (κείμενα γιὰ τὸν Χρῖστο Ρουμελιωτάκη), ἐκδ.

Gutenberg, Ἀθήνα 2012, σελ. 72.)

βλία βγαίνουν ὅταν μεσολαβεῖ ἐπιμελητής. Ὅλα αὐτὰ τὰ λέω ὄχι γιὰ νὰ περιαυτο-
λογῶ, ἀλλὰ γιατὶ ἔχουν μείνει πιὰ πολὺ λίγοι ποὺ μποροῦν νὰ σχεδιάζουν βιβλία
— ἐμεῖς οἱ λίγοι ποὺ ἔχουμε τὸ σαράκι μέσα μας. Φτιάχνουμε βιβλία ἀπὸ μεράκι καὶ
φιλότιμο, κι ὄχι πρὸς ἀναζήτηση κέρδους.

Εἶναι ἀποκαρδιωτικὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἐνῶ ἔχουμε τυπογραφικὴ παράδοση πέντε
αἰώνων κανένας ἀπὸ τοὺς νέους ποὺ καταπιάνονται μὲ τὸ βιβλίο δὲν ψάχνει αὐτὸ
τὸ πολὺ πλούσιο πρίν. Οἱ γραφίστες, ποὺ παλιότερα ἔφτιαχαν μόνον ἐξώφυλλα καὶ
διαφημίσεις ἔχουν τώρα γεμίσει σχεδὸν κάθε βιβλίο ποὺ βγαίνει μὲ μοντερνιές. Ὑπέ-
ροχα κλασικὰ βιβλία τὰ θαυμάζουμε δυὸ καὶ τρεῖς αἰῶνες ἀφότου τυπώθηκαν, ἐνῶ
τὸ μοντέρνο βιβλίο δὲν μᾶς κάνει καμιὰ ἐντύπωση. Αὐτὸ συμβαίνει γιατὶ τὸ σημε-
ρινὸ βιβλίο εἶναι ἐπηρρεασμένο, ὡς πρὸς τὸ σχεδιασμό του, ἀπὸ τὰ περιοδικά. Οἱ
γραφίστες σχεδιάζουν πλέον βιβλία ἀντιγράφοντας πράγματα ἀπὸ τὰ περιοδικά.
Δεῖτε τὰ πρωτογράμματα, τὶς ἀναλογίες ὕψους/πλάτους, τὰ στοιχεῖα ποὺ χρησιμο-
ποιοῦν καὶ θὰ καταλάβετε. Ὅμως ἄλλο πράγμα τὸ περιοδικὸ καὶ ἄλλο πράγμα τὸ
βιβλίο.

Ἐγὼ σχεδιάζω βιβλία. Δὲν θὰ μποροῦσα νὰ σχεδιάσω περιοδικά, ποὺ τὰ δια-
βάζει κανεὶς μέσα σὲ μιὰ μέρα καὶ μετὰ τὰ πετάει στὴν ἀνακύκλωση. Καταλάβατε;
Γι’ αὐτὸ καὶ ἐπιμένω σὲ ὁρισμένες κλασικὲς φόρμες. Γιὰ ἐμένα, π.χ., τὰ ἁπλά — τὰ
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Βιβλία φτιαγμένα μὲ μεράκι καὶ φιλότιμο 5

Didot — καὶ τὰ Λειψίας παραμένουν ἀξεπέραστα. Χρησιμοποιῶ ἐπίσης τὰ Ἀπολλώ-
νια, ποὺ σχεδίασε ὁ Κατσουλίδης, καὶ τὰ Times μὲ τὸ ρὸ μὲ τὸ κάθετο πόδι — αὐτὰ
ποὺ κάποτε τὰ λέγαμε Ἐλζεβίρ. Ἡ δουλειὰ γίνεται σὲ Mac. Δυστυχῶς τὰ Didot καὶ
τὰ Λειψίας δὲν ὑπάρχουν γιὰ τὸ PC. Ὑπάρχουν βεβαίως καὶ κάποιες ἄλλες πολὺ
ἀξιόλογες γραμματοσειρές. ὁ Θανάσης Χριστοδούλου, ὁ μεταφραστὴς τοῦ Μόμπι
Ντίκ⁷, σχεδίασε μόνος του μερικὲς γραμματοσειρὲς γιὰ τὸ PC. Ἀξίζει ἴσως νὰ τὶς
ἀναζητήσετε.

Ἔχω σχεδιάσει περισσότερα ἀπὸ 1.600 διαφορετικὰ βιβλία. Νιώθω μεγάλη ἱκα-
νοποίηση γι’ αὐτὸ τὸ ἐπίτευγμα, ἂν καὶ ὑπάρχουν μερικὰ βιβλία γιὰ τὰ ὁποῖα δὲν εἶ-
μαι ἰδιαίτερα ὑπερήφανος. Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς μοντερνιές, ὑπάρχουν καὶ οἱ ἀμερικανιές.
Τί εἶναι αὐτὸ τὸ φροῦτο; Εἶναι ἡ μόδα νὰ βγαίνουν βιβλία — κυρίως πανεπιστη-
μιακὰ βοηθήματα — σχεδιασμένα ἕτοιμα ἀπὸ τὸν κ. καθηγητή, μὲ βάση μιὰ φόρμα
π.χ. Word ποὺ ἔχει δώσει ὁ ἐκδότης στὸν κ. καθηγητή. Ἔτσι βγαίνουν χιλιάδες βι-
βλία μὲ ἐλάχιστο ἕως μηδαμινὸ κόστος στοιχειοθεσίας καὶ σελιδοποίησης γιὰ τὸν
ἐκδότη. Πολὺ λίγοι τίτλοι βγαίνουν πιὰ στὶς ΗΠΑ μὲ τὴν φροντίδα ἐπιμελητή. Καὶ τὸ
γνωρίζω αὐτὸ πολὺ καλά, γιατὶ συνεργαζόμαστε μὲ μεγάλο ἀμερικανικὸ ἐκδοτικὸ
οἶκο, γιατὶ ἔχω πάει στὴ Νέα Ὑόρκη καὶ τοὺς ἔχω δεῖ ἀπὸ κοντὰ πῶς δουλεύουν.
Ἔτσι, ὅπως εἶπα καὶ προηγουμένως, 500 χρόνια ἔντυπης παράδοσης πᾶνε στράφι.

Πάντως θὰ ὑπάρχουν πάντοτε καὶ οἱ ἄνθρωποι μὲ γοῦστο καὶ μεράκι. Κάποτε
βρέθηκαν παρέα στὸ νοσοκομεῖο ὁ Χατζιδάκις μὲ τὸν Ἐλύτη, ἄρρωστοι καὶ οἱ δύο.
Ρωτάει τότε ὁ δεύτερος: «Ρὲ ’σύ, Μάνο, γιατί κάνουμε αὐτὰ ποὺ κάνουμε; Ἐνδιαφέ-
ρουν καὶ κανέναν;» Κι ἀπαντάει ὁ Χατζιδάκις: «Τὸ κάνουμε γιὰ τὴν ψυχή μας καὶ
γιὰ μερικοὺς φίλους.» Ἔ, τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μ’ ἐμᾶς στὸ χῶρο τοῦ βιβλίου.

Μὲ δυὸ ταχύτητες

Ἐγὼ δουλεύω μὲ δυὸ ταχύτητες. Ὅταν δουλεύω σὲ δεύτερη ταχύτητα, δὲν ἐπι-
μένω πάρα πολύ. Φροντίζω μὲν γιὰ ἕνα ἅρτιο ἀποτέλεσμα, ἀλλὰ κάνω καὶ συμ-
βιβασμούς. Βλέπετε, ἡ τυπογραφία εἶναι καὶ ἐπιχείρηση ποὺ πρέπει νὰ ἐπιβιώσει
οἱκονομικά.

Στὴν πρώτη ταχύτητα ἀναλαμβάνω πλήρως τὴν εὐθύνη γιὰ τὴν ἐμφάνιση τοῦ
βιβλίου καὶ δὲν δέχομαι καμία παρέμβαση. Βάζω χρόνο γιὰ κάθε λεπτομέρεια. Δου-
λεύω πάντα δίπλα ἀπὸ τὴ δακτυλογράφο/στοιχειοθέτρια καὶ ἐνδέχεται νὰ ξοδέψω
καὶ μισὴ ὥρα ἀνὰ σελίδα γιὰ νὰ τῆς δώσω τὴ μορφὴ ποὺ τῆς ἁρμόζει. Δὲν μ’ ἀφήνει
ἡ συνείδησή μου νὰ ἀφήσω νὰ περάσει κάτι ποὺ δὲν εὐχαριστεῖ τὸ μάτι. Τὸ μάτι
εἶναι ὁ μέγιστος κριτής. Γι’ αὐτὸ καὶ συμβουλεύω ὄσους φτιάχνουν βιβλία νὰ ἀνα-
ρωτιοῦνται: «Τὸ μάτι σου τί λέει;»

Νὰ σᾶς δώσω ἕνα παράδειγμα ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ποὺ δούλευα στὴ στοιχειοθεσία
μὲ τὸ χέρι — καὶ ξέρετε, ἡ στοχειοθεσία μὲ τὸ χέρι εἶναι ἡ πλέον ἐπίπονη καὶ ἡ πλέον
δύσκολη. Εἶχα νὰ φτιάξω στὸ συνδετήριο ἀράδες πλάτους 26 τετραγώνων. Μοῦ
λέει ἕνας παλιὸς τεχνίτης: «Στὴν τάδε λέξη νὰ κάνεις ἀραίωση καὶ νὰ βάλεις δυὸ
στιγμὲς ἀνάμεσα σὲ κάθε γράμμα.» Τὸ ἔκανα καὶ ἔδειξα τὸ ἀποτέλεσμα στὸν παλιὸ
τυπογράφο. Μοῦ λέει: «Πῶς σοῦ φαίνεται; Δὲν βλέπεις πὼς εἶναι ἄσχημο. Ἄλλη

⁷ Ἐκδ. Gutenberg, Ἀθήνα 1991.
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6 Γ. Μαμάης

Εἰκόνα 2: Βιβλία ποὺ ἐπιμελήθηκε τελευταῖα ὁ Γιάννης Μαμάης γιὰ τὶς ἐκδὀσεις Gutenberg (Ἀθήνα).

Δεξιόστροφα ἀπὸ ἐπάνω ἀριστερά: Ζ. Καραγιώργη, Ἡ ἑλληνίστρια Ζακλὶν ντὲ Ρομιγύ, ἑλληνογαλλικὴ

ἕκδοση, 134 σσ., 17 cm×22 cm, Μάρτ. 2012. E. Dickinson, Ἐπειδὴ δὲν ἄντεχα νὰ ζήσω φωναχτά, ἑλληνο-

αγγλικὴ ἔκδοση, 580 σσ., 17 cm×24 cm, Φεβρ. 2013. Β. Κρεμμυδᾶς, Ἑταιρεία τοκογλυφίας Ν. Ταμπακό-

πουλος & Σία, 62 σσ., 14 cm×21 cm, Ἰούν. 2013. Φρ. Νίτσε, Ἡ φιλοσοφία στὰ χρόνια τῆς ἀρχαιοελληνικῆς

τραγωδίας, 236 σσ., 17 cm×24 cm, Ἰούν. 2013.
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ἀραίωση πρέπει νὰ βάλεις στὸ ὕψιλον καὶ ἄλλη στὸ γιῶτα.» Γι’ αὐτὸ και ἐγὼ ἐπι-
μένω πὼς πρέπει πάντα νὰ κρίνουμε μὲ βάση τὸ μάτι. Ὁ ψευδότιτλος δὲν μπαίνει
στὸ κέντρο τῆς σελίδας, ἀλλὰ ψηλὰ γιατὶ τὸ μάτι κοιτάζει πρῶτα ἐπάνω.

Πρόσφατα ἔπεσε στὰ χέρια μου ἕνα σχετικὰ ὀγκῶδες βιβλίο μὲ πλάτος ἀράδας
28 τετράγωνα. Μὲ τέτοιες πλατιὲς ἀράδες, τὰ περιθώρια ἀσφυκτιοῦν. Αὐτὸς ποὺ τὸ
ἑτοίμασε εἶχε αὐξήσει τὸ πλάτος ἀπὸ 26 σὲ 28 τετράγωνα, γιὰ νὰ κάνει, λέει, οἰκο-
νομία στὸ χαρτί. Τὸν ρωτάω πόση οίκονομία ἔκανε, καὶ μοῦ ἀπαντάει: «140 ευρώ».
Γιὰ 140 ευρώ, ἕνα μικρὸ ποσὸ σὲ σύγκριση μὲ τὸ συνολικὸ κόστος τῆς ἔκδοσης, κα-
τέστρεψε τὴν ἐμφάνιση τῆς σελίδας. Κάτι τέτοιο, ἐγὼ δὲν τὸ άνέχομαι. Πρέπει νὰ
δίνεις στὸ βιβλίο τὴν προσοχὴ καὶ τὸ χρόνο ποὺ άπαιτεῖται. Χρειάστηκε νὰ τυπώσω
ἕνα ἐξώφυλλο τρεῖς φορὲς μόνον καὶ μόνον γιὰ πιάσω τοὺς πόρους τοῦ χαρτιοῦ.
Ὅμως τὸ τυπογραφεῖο εἶναι ἐργατῶρες καὶ στὶς μέρες μας λίγοι εἶναι ἕτοιμοι νὰ
σοῦ τὶς διαθέσουν. Ὅπως εἶπα καὶ πρίν, ὁ κόσμος ἔχει πλέον ἐθιστεῖ στὸ γρήγορο.

Ἔχω λάβει ἑκατοντάδες βιβλία «ἕτοιμα» δακτυλογραφημένα σὲWord καὶ τὰ με-
τέτρεψα σὲ βιβλία. Ὡστόσο, μόνον καμιὰ δεκαριὰ συγγραφεῖς, μεταξὺ τῶν ὁποίων
ὁ ἱστορικὸς Βασίλης Κρεμμυδᾶς, ἔδωσαν σημασία στὸ τελικὸ ἀποτέλεσμα γιὰ νὰ
ποῦν: «Ἄλλο σοῦ φέραμε καὶ ἄλλο παίρνουμε.» Ἡ πικρὴ ἀλήθεια εἶναι πὼς ζοῦμε
στὴν ἐποχὴ τῆς ταχύτητας, ὁ κόσμος ἔχει συνηθίσει στὸ γρήγορο, στὴν προχειρό-
τητα καὶ ἀδιαφορεῖ γιὰ τὴν ποιότητα, γιὰ τὸ πραγματικὰ ὡραῖο. Δεῖτε τὰ βιβλία
τῆς Ἑστίας μὲ τοὺς νεοέλληνες πεζογράφους. Οἱ παλιὲς ἐκδόσεις σὲ σύγκριση μὲ
τὶς τελευταῖες ἐπανεκδόσεις εἶναι ἡμέρα μὲ τὴ νύχτα ἀπὸ ἄποψη αἰσθητικῆς. Δὲν
μποροῦσε ἡ Ἑστία, ἕνας τέτοιος ἐκδοτικὸς οἶκος, νὰ βγάλει κάτι καλύτερο; Ἀλλὰ
στὴν ἐποχή μας, μετρᾶνε οἱ μεγάλες ταχύτητες. Ἐγὼ πάντως ἐπιμένω πολλὲς φορὲς
νὰ δουλεύω μὲ πρώτη ταχύτητα.

Πρόσφατα μὲ κάλεσαν νὰ δώσω ὁρισμένα μαθήματα σχετικὰ μὲ τὴν αἰσθητικὴ
τοῦ βιβλίου σὲ τελειόφοιτους καὶ μεταπτυχιακοὺς φοιτητὲς τῆς Φιλοσοφικῆς Σχο-
λῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Τελευταῖα δέχομαι φοιτητὲς ἐδῶ στὸ χῶρο τῆς
δουλειᾶς μου σὲ ὁμάδες τῶν δέκα μὲ δώδεκα ἀτόμων καὶ τοὺς μιλῶ περὶ αἰσθητικῆς
τοῦ βιβλίου. Καὶ τὰ παιδιὰ ἀνταποκρίνονται μὲ τρομερὸ ἐνδιαφέρον. Μὲ τρελαί-
νουν μὲ τὶς ἐρωτήσεις τους καὶ τὴ θέλησή τους νὰ μάθουν. Θυμᾶμαι πέρυσι ἦρθαν
δυὸ ὁμάδες φοιτητῶν γιὰ νἀ λάβουν βεβαιώσεις γιὰ τὴν παρακολούθηση τῶν μα-
θημάτων καὶ μοῦ ἄφησαν ἕξι βιβλία μὲ τὴ σημείωση: «Πῶς νὰ διαβάσουμε αὐτὰ τὰ
βιβλία;» Ἦταν πανεπιστημιακὰ συγγράμματα ἄθλιας ἐμφάνισης. Τοὺς ἀπάντησα
πὼς ἦταν ἀναγκασμένοι νὰ τὰ διαβάσουν μόνον ἐπειδὴ θὰ ἐξετάζονταν σ’ αὐτά.

Τὸ βιβλίο εἶναι σὰν τὸ λάστιχο. Μπορεῖς νὰ τὸ τανύσεις καὶ νὰ τὸ συμπιέσεις
ὅπως θέλεις. Ὅμως τὸ βιβλίο εἶναι ἀρχιτεκτονικὴ καὶ θέλει μεράκι. Ὅταν πάει κά-
ποιος στὸν ἀρχιτέκτονα καὶ τοῦ πεῖ πὼς θέλει νὰ φτιάξει ἕνα σπίτι, ὁ ἀρχιτέκτονας
τοῦ φτιάχνει ἕνα προσχέδιο. Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα ἀρχίζουν οἱ συζητήσεις ποὺ συνή-
θως καταλήγουν σὲ συμβιβασμούς. Γιατί κάνει ὁ ἀρχιτέκτονας συμβιβασμούς; Μὰ
γιὰ νὰ μὴν χάσει τὴ δουλειά του. Ἂν ὅμως βλέπαμε τὸ σχεδιασμὸ ἑνὸς βιβλίου σὰν
μιὰ χειρουργικὴ ἐπέμβαση, τότε ἡ σχέση συγγραφέα – ἐπιμελητῆ – ἐκδότη θὰ ἦταν
διαφορετική. Ὁ ἀσθενὴς δὲν πάει στὸ νοσοκομεῖο καὶ ἀρχίζει διάλογο γιὰ τὴ δόση
τοῦ ἀναισθητικοῦ ἢ τὸ πῶς θὰ χρησιμοποιήσει ὁ χειρουργὸς τὸ νυστέρι. Αὐτὰ τὰ
ἀφήνει στοὺς γιατρούς. Κάπως ἔτσι θὰ ἔπρεπε νὰ γίνεται καὶ μὲ τὸ σχεδιασμὸ τῶν
βιβλίων. Τὸ πῶς γίνεται ἕνα βιβλίο εἶναι σὰν νὰ μεγαλώνεις παιδιά. θέλει νὰ διαθέ-
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τεις πολλὴ ἀγάπη γι’ αὐτὸ ποὺ κάνεις, νά ’χεις τὴ διάθεση νὰ νουθετεῖς ἀλλὰ καὶ νὰ
μαθαίνεις ἀπὸ τὸ δημιούργημά σου. Μὲ λίγο φιλότιμο, ἂν σεβόμαστε τὸν ἑαυτό μας
κάτι θὰ μείνει ὡς παρακαταθήκη γιὰ τὶς μέλλουσες γενιές — τ’ ἄλλα θὰ ξεχαστοῦν.

Γιὰ νὰ ἀποφεύγεται ὁ κόπος τῶν διορθώσεων, ὁ Νίκος Σκιαδᾶς ἐπέμενε οἱ σελί-
δες τῶν δοκιμίων νὰ εἶναι ὅσο τὸ δυνατὸν τέλειες ὅπως ἀκριβῶς στὸ τελικὸ βιβλίο.
Τὴν ἴδια ἀρχὴ τηρῶ καὶ ἐγώ.

Τυπογραφία καὶ μουσικὴ

Ὑπάρχει πολλὴ ὀμορφιὰ σὲ βιβλία ποὺ φτιάχθηκαν ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα. Ἀρκεῖ
νὰ ἔχει κανεὶς διάθεση νὰ ψάξει. Ἀλλὰ ποῦ τέτοια διάθεση! Ποιός γνωρίζει σήμερα
τί εἶναι τὸ τρίγωνο ἁρμονίας γιὰ τὸ σχεδιασμὸ τῶν περιθωρίων; Ὅμως ἡ σελίδα
χρειάζεται ἁρμονία ὅπως ἀκριβῶς καὶ στὴ μουσική. Σκεφτεῖτε τί ἄσχημη ἐντύπωση
μπορεῖ νὰ ἀφήσει μιὰ ὀρχήστρα μ’ ἕνα φάλτσο βιολί. Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ τὴν τυ-
πογραφία. Δὲν εἶναι τυχαῖο πὼς ἕνας συγγραφέας, ὁ Λάμπης Καψετάκης, ἀφιέρωσε
ἕνα βιβλίο του ποὺ τὸ ἐπιμελήθηκα «στὸ Γιάννη Μαμάη καὶ στὴ μουσικὴ τυπογρα-
φική τέχνη του». Ἔτσι σχεδίαζαν βιβλία οἱ μεγάλοι χαράκτες: ὁ Γιῶργος Βαρλάμος,
ὁ Τάσσος (Ἀλεβίζος), ὁ Σπύρος Βασιλείου καὶ ἄλλοι πολλοί. Γι’ αὐτὸ σᾶς λέω πὼς
ἄν γυρίσουμε λίγο πίσω θὰ βροῦμε ἀριστουργήματα ποὺ μποροῦν νὰ γίνουν τὰ πρό-
τυπά μας.

Νὰ σᾶς ἀναφέρω καὶ καναδυὸ ἄλλους ἀνθρώπους ποὺ ὡς ἐκδότες καὶ ἐπιμε-
λητὲς βιβλίων ἔδωσαν καὶ δίνουν τὸ στίγμα τους. Πρῶτος καὶ καλύτερος ὁ Αἰμί-
λιος Καλιακάτσος τῶν ἐκδόσεων Στιγμή. Ὁ Αἰμίλιος, ὡς γνώστης τῆς τυπογραφίας,
ἄλλαξε πολλὰ πράγματα καὶ ἔδωσε ἄλλον ἀέρα στὸ βιβλίο. Ἐπίσης ἐκπληκτικὴ
δουλειὰ ὡς ἐπιμελητὴς ἔχει κάνει ὁ Σταῦρος Πετσόπουλος τῶν ἐκδόσεων Ἄγρα. Ὁ
Σταῦρος μόνος του, κράτησε ζωνταντὴ τὴν παραδοσιακὴ τυπογραφία γιὰ σχεδὸν
δύο δεκαετίες τυπώνοντας στὴ μονοτυπία τῶν Παληβογιάννηδων καὶ τοῦ Μανου-
σαρίδη. Πλήρωσε τὸ μάρμαρο, ὅπως λέμε, ὅταν ὅλοι οἱ ἄλλοι εἶχαν στραφεῖ σὲ πολὺ
πιὸ φτηνὲς λύσεις.

Ἐπίσης ἕναν ἐπιμελητὴ ποὺ ἐκτιμῶ καὶ χαίρομαι νὰ συνεργάζομαι μαζί του —
ἔχουμε σχεδιάσει μαζὶ πολλὰ βιβλία — εἶναι ὁ φιλόλογος καὶ ποιητὴς Δημήτρης
Ἀρμάος. Καὶ ὁ Φίλιππος Βλάχος, ὁ Φιλιππόβλαχος ὅπως τὸν λέγαμε, ποὺ εἶχε τὸ
τυπογραφεῖο «Κείμενα». Καλὴ δουλειὰ ἔκανε καὶ γιὰ τὸν Παπαζήση ὁ Σπύρος Λέ-
νης, ὁ ὁποῖος ἔβγαζε ὄμορφα βιβλία. Σήμερα τὴν οἰκογενειακὴ παράδοση συνεχίζει
ὁ γιός του Φίλιππος.

Γιὰ κάτι διαχρονικὸ

Σήμερα ὅ,τι βγαίνει σὲ τιρὰζ πάνω ἀπὸ 10.000 κομμάτια, δὲν τυπώνεται πιὰ ἐδῶ.
τυπώνεται στὴν Κίνα ἢ στὴν Εὐρώπη. Ἐμεῖς στὸ Gutenberg, ἐξακολουθοῦμε νὰ κά-
νουμε ὅλη τὴ δουλειὰ ἐδῶ. Βεβαίως, εἴμαστε μία ὑγιὴς ἐπιχείρηση χωρὶς ὀφειλὲς καὶ
δάνεια. Μέχρι στιγμῆς, δὲν ἔχουμε διώξει κανέναν ὑπάλληλο καὶ δὲν ἔχουμε κάνει
μειώσεις στοὺς μισθούς. Ὁ Γιῶργος Δαρδανὸς λέει πὼς ἂν εἶναι νὰ βουλιάξουμε,
θὰ πᾶμε ὅλοι μαζί. Ὅμως γιὰ τὴν ὥρα παραμένουμε αἰσιόδοξοι. Ὁ προγραμματι-
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σμός μας εἶναι ἕτοιμος τουλάχιστον μέχρι τὸ 2015 μὲ 2016. Καὶ μέσα σ’ αὐτά, ἔχουμε
καταφέρει νὰ βγάλουμε καὶ μιὰ σειρὰ Orbis Literæ μὲ κλασικοὺς τίτλους ποὺ δὲν
πουλᾶνε περισσότερα ἀπὸ 400 μὲ 500 ἀντίτυπα τὸ χρόνο. Ὅλα αὐτὰ γίνονται γιατὶ
ἔχουμε ἕνα φιλότιμο. Γιατὶ πιστεύουμε πὼς ἕνας ἐκδοτικὸς οἶκος ὀφείλει νὰ ἔχει στὸν
κατάλογό του κάτι περισσότερο ἀπὸ τὰ προσωρινὰ μπὲστ σέλερ, κάτι διαχρονικό.
Τὸ 2014, οἱ ἐκδόσεις Gutenberg κλείνουν 50 χρόνια. Τὸ σημαντικὸ εἶναι ὅτι ἔχει ξε-
κινήσει ἡ δεύτερη γενιὰ μὲ τὸν Κωστὴ Δαρδανό, ἕπεται ἡ Δανάη νὰ συνεχίσει τὴν
πορεία ποὺ χάραξε ὁ ἱδρυτὴς καὶ δημιουργὸς Γιῶργος Δαρδανός.

Θὰ ἔπρεπε νὰ δεῖτε τὸ βιβλίο Καραγκιόζης ὁ πρόσφυγας⁸, ἔκδοση τῆς δεκαετίας
τοῦ 1970, γιὰ νὰ καταλάβετε καλύτερα αὐτὰ ποὺ σᾶς λέω. Τέτοια βιβλία δὲν ξανα-
βγαίνουν. Ὅπως μοῦ ἔγραψε κάποτε ὁ Roland de Candé γιὰ τὴν ἑλληνικὴ ἔκδοση
τοῦ Λεξικοῦ τῶν συνθετῶν⁹: «Εὐχαριστῶ πολύ. Εἶναι τιμὴ γιὰ τὴν κοινωνία μας νὰ
βγαίνουν βιβλία ἔτσι σχεδιαστικά.»

Τὸ καλὰ σχεδιασμένο βιβλίο πρέπει νὰ ζήσει καὶ ὄχι γιὰ ἕνα περιορισμένο ἀνα-
γνωστικὸ κοινό. Αὐτὸ ἔλεγε ὁ Αἰμίλιος Καλιακάτσος τὸν καιρὸ ποὺ ἐπιμελοῦνταν
βιβλία γιὰ τρίτους ἐκδότες. Χαίρομαι πολὺ λοιπὸν ποὺ τὸ τελευταῖο μου δημιούρ-
γημα, μὲ τὰ ποιήματα καὶ τὶς ἐπιστολὲς τῆς Ἔμιλι Ντίκινσον¹⁰, ἔκδοση δίγλωσση μὲ
τὸ πρωτότυπο στὰ ἀριστερὰ καὶ τὴ μετάφραση στὰ ἑλληνικὰ στὰ δεξιά, ἐξαντλή-
θηκε καὶ ἔγινε νέα ἀνατύπωση.

Τὴν μεγαλύτερη ζημιά, ὅπως συνηθίζει νὰ λέει ὁ Γιῶργος Δαρδανός, τὴν ἔκανε
ἡ ἐγκατάλειψη τοῦ προγράμματος τῶν δημοσίων βιβλιοθηκῶν. Γιατὶ οἱ δημόσιες
βιβλιοθῆκες εἶναι ποὺ ἀγοράζουν καὶ κρατοῦν διαχρονικοὺς τίτλους. Τὰ βιβλιο-
πωλεῖα ἐνδιαφέρονται γιὰ ὅ,τι πουλάει σήμερα. Δὲν τοὺς ἐνδιαφέρουν οἱ κλασικοὶ
τίτλοι. Καὶ βιβλιοθήκη δὲν σημαίνει ἔπιπλο ἢ διακοσμητικὸ ἀντικείμενο. Λένε: «Ὁ
τάδε ἔχει μιὰ βιβλιοθήκη στολίδι!» Ἔ, ἐμένα τέτοιες βιβλιοθῆκες ποὺ εἶναι μόνον
γιὰ νὰ γεμίζουν ἕναν τοῖχο στὸ σαλόνι, δὲν μ’ ἐνδιαφέρουν!

∗ ∗ ∗
Τὸ κείμενο προέρχεται ἀπὸ συνομιλία ποὺ εἴχαμε μὲ τὸν ΓιάννηΜαμάη τὸ μεσημέρι τῆς Δευτέρας 15 Ἰου-
λίου 2013. Ἡ φωτογραφία τοῦ συγγραφέα προέρχεται ἀπὸ τὸ ἄρθρο τοῦ Γιώργου Ἀποστολίδη «Ἄνδρος,
Λεύκωμα: Στιγμιότυπα ἀρόδο», ἐφημ. Τὸ Ἔθνος (Ἀθήνα), 15 Σεπτ. 2011, URL: http://www.ethnos.gr/
entheta.asp?catid=23310&subid=2&pubid=63381353 (ἀνακτήθηκε στὶς 24 Ἰουλ. 2013). Οἱ ὑποσημειώσεις
καὶ οἱ εἰκόνες προστέθηκαν ἀπὸ τὸν ἐπιμελητὴ τοῦ Εὐτύπου.

Ὁ ἀναγνώστης μπορεῖ νὰ ἀναζητήσει ἕνα ἄλλο ἐξίσου ἐνδιαφέρον ἄρθρο τοῦ Γιάννη Μαμάη, μὲ
τίτλο «Ὅ,τι δὲν “πικραίνει” τὸ μάτι», στὴν ἐφημερίδα Ἐλευθεροτυπία (Ἀθήνα), ἔνθετο «Βιβλιοθήκη», 30
Ὀκτ. 2010, URL: http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=217885 (ἀνακτήθηκε στὶς 24 Ἰουλ. 2013).

⁸ Ἐκδ. Gutenberg, Ἀθήνα 1977.
⁹ Ἐκδ. Gutenberg, Ἀθήνα 1993.
¹⁰ Emily Dickinson,Ἐπειδὴ δὲν ἄντεχα νὰ ζήσω φωναχτά (ποιὴματα καὶ ἐπιστολές), ἐκδ. Gutenberg, Ἀθήνα

2013.
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Cataloguing the Greek manuscripts of the
Lambeth Palace Library:
An exercise in transforming Excel into
PDF via XML using (Plain) XƎTEX

Philip Taylor

Honorary Research Associate

The Hellenic Institute

Royal Holloway, University of London

United Kingdom

Email: p.taylor@rhul.ac.uk

Work is in progress to prepare an analytical catalogue of the Greek Manuscripts
held in the Lambeth Palace Library. e catalogue will be published online in
downloadable PDF format and (at a later stage) in print, using a single set of
source documents marked up in the extensible markup language XML. is pa-
per discusses the various stages through which the documents pass, starting as
Excel spreadsheets and ending up both in Adobe Portable Document Format
(PDF) and as Text Encoding Initiative (TEI)-compliant XML.

1 Introduction

Lambeth Palace, the official London residence of the Archbishop of Canterbury, the
spiritual head of the Church of England and of the worldwide Anglican Communion,
is also home to the Lambeth Palace Library (LPL), which contains a vast collection
of material relating to ecclesiastical history dating as far back as the 9th century AD.
e library contains over 120,000 books, as well as the archives of the Archbishops
of Canterbury and other church bodies dating back to the 12th century. One small
but nonetheless important part of this collection consists of 53 Greek manuscripts
acquired by LPL following its founding as a public library in 1610, including those
donated in 2007 by Sion College. Dated between the 10th and 19th centuries AD,
the manuscripts contain various texts ranging from Gospel books, lectionaries, com-
mentaries on the Bible and theological treatises to historical and literary works in-
cluding those by classical and post-Byzantine authors. e analytical catalogue of
these manuscripts is intended to be an invaluable resource for students and scholars
internationally.
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12 P. Taylor

e largest single component of the collection is the set of manuscripts acquired
by J.D. Carlyle in the eastern Mediterranean in 1800–01 for the establishment of
a new critical edition of the New Testament and bought for the Library aer his
death. It transpired that some of the manuscripts had in fact only been borrowed
by Carlyle from religious institutions in the East, and when the Orthodox Patriarch
of Jerusalem requested their return, 11 were handed over in 1817 and ordered to be
placed in the Patriarchal Library. ree of these are identifiable in the catalogue of
that library, but the other eight still remain to be traced.

Following standard methodology, the catalogue will comprise an introduction
on the collection, followed by an analytical description of the contents of each
manuscript with reference to editions of texts (if published), accompanied by de-
tailed palæographical and codicological examination including the following items:
material; date; dimensions and number of folia; number of lines per folio; contents;
physical state of the manuscript; collation of gatherings; ruling type(s) on parchment
or watermarks on paper; miniatures and other ornamentation; type(s) and style(s) of
script; identified scribe(s); colophon(s); notes of ownership, sale and purchase, other
memoranda, etc; binding; bibliography. e catalogue will be supported by indices
and by images of selected folia and bindings of the manuscripts. A research trip to
the Library of the Orthodox Patriarchate in Jerusalem in 2014 will clarify the links
between the two collections as detailed above.

e finished catalogue will be published in downloadable PDF format on the web
sites of both LPL and of the Hellenic Institute, thus further enhancing the accessi-
bility of, and interest in, this collection among scholars and the public alike. Fur-
thermore, the raw data, encoded as TEI-compliant¹ XML, will also be made available
to enable future generations of scholars to carry out their own data-mining exer-
cises. Finally, the catalogue will form the basis of an on-line exhibition (independent
from the project), designed to make Byzantine studies more accessible to the general
public.

2 Methodology

e scholarly aspects of the project had already started before detailed consideration
could be given to the question of how the data collected might best be converted into
formats suitable for online browsing, paper publishing, and data mining, although
the advantages of converting it to Adobe PDF for the two former purposes were
already clear and accepted at this stage. Once the team had been expanded to include
some IT (information technology) expertise, the additional benefits of using XML
both as the archival format and as a common source format from which all other
formats could be derived was readily accepted by the members of the Project Board,
but by then a substantial volume of data had already been accumulated in Microso
Excel format and the first task was to ascertain how easy (or how difficult) it might
be to convert the Excel data into XML.

¹http://tei-c.org/
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Examination of the Excel files revealed that each column was effectively a single,
coarse-grained, XML element (the first few columns are headed MS number, For-
mer MS numbers, Summary content, Date, and Material, respectively) and it was but
the work of a few minutes to write a simple Excel formula that would wrap (e.g.,)
<MS_number></MS_number> around the contents of column 1, <Former_MS_numbers>
</Former_MS_numbers> around the contents of column 2 and so on. e fact that
<MS_number> is not necessarily a TEI-compliant element name was not considered
important—one of the team had aended a course given by the Centre for Human-
ities Computing at the University of Oxford, and was reasonably confident that the
extensible stylesheet transformation language XSLT could be used to express a map-
ping from the de facto names chosen by the research scholar into the corresponding
TEI-compliant names.

Further liaison with Sebastian Rahtz at the University of Oxford resulted in a rec-
ommendation that two members of the team (one scholar, one IT consultant) should
acquire a copy of the <oXygen/> XML editor from SyncRO So SRL; this program
would not only provide a convenient means of creating rawXML if needed but would
also act as an intelligent framework within which the necessary XSLT code could be
developed, tested and deployed. Two copies were obtained, the idea being that the
scholarly side of the team could investigate the possibilities of direct data entry in
XML while the IT side investigated the XSLT transformation and other technical
considerations.

As it turned out, neither copy was initially put to the use intended; the scholarly
side of the team, with important deadlines to meet, could not afford to get distracted
from the key tasks of manuscript analysis and data entry (even if the laer was still
in Excel format) while the IT side decided instead to focus on the possibility of im-
porting the raw data in Excel format directly into the <oXygen/> editor.

Initial experiments with Excel import were not promising, but as soon as it was
discovered that simply opening an Excel file in <oXygen/> is not the correct way to
proceed, and that the File/Import/MS Excel file route was a necessary prerequisite to
successful Excel import, success immediately followed, and within a short period of
time, a simple and straightforward means of transforming the Excel data into XML
had been established.

With the raw data now available as XML, work started on the next phase of the
project, which was to convert the XML into Adobe PDF, both so as to facilitate the
production of the primary deliverable of the project, an online/downloadable PDF,
but also to facilitate the production of a printed catalogue at a later stage; clearly the
two would almost certainly have a great deal in common, but there would equally
clearly be differences. For example, the online/downloadable version of the PDF
could easily be enhanced to contain hyperlinks, so that (for example) a relatively
small image of a manuscript could act as a hyperlink to a larger, or perhaps even
panable/zoomable, version of the same, whilst the printed form of the catalogue
might present the same large-scale images as end-plates. How, then, to convert XML
into PDF? e chosen solution was, of course, TEX, or to be more precise, XƎTEX, the
laer offering two key advantages over Knuthian TEX:
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• XƎTEX allows direct Unicode input, in which format the Excel data had been
entered

• XƎTEX allows direct access to all the fonts on one’s system.

So, given raw data in XML, how easy (or difficult) would it prove to convert this
to a XƎTEX-compatible format? e answer is (perhaps surprisingly), not difficult
at all—in fact, no conversion was necessary! How could that be? Surely TEX re-
quires backslashes and braces, whilst XML is predicated on the use of angle-brackets;
how can the former handle the laer, without some preliminary conversion to re-
express the XML in a TEX-compatible syntax? In fact, as stated above, no conver-
sion was necessary; all that was necessary was to write a short TEX preamble that
(a) makes a le angle-bracket active, and (b) implements a simple parser such that
<element attribute="value" attribute="value" … > … </element> is effectively
mapped to \element {attribute="value" … }. Augment this with a second parser
that, given a sequence of attribute="value" pairs and a target aribute, returns
the value associated with that aribute, and the problem is 90% solved. In practice,
mapping <element> to \element is not a good idea, because \element could only too
easily turn out to be a TEX primitive or a pre-defined TEXmacro, so what we really do
is to map <element> to \XML:element, a control sequence that, within the domain of
Plain XƎTEX at least, can be guaranteed not to pre-exist (this last is just one of many
many reasons why the present author uses only Plain XƎTEX and never XƎLATEX—the
laer creates a large number of internal control sequences that contain “funny” char-
acters, and it is by no means impossible that \XML:element (for abitrary <element>)
might conflict with a pre-defined internal LATEX name. It should perhaps be noted at
this point that within the standard Plain TEX \catcode régime, a control word such
as \XML:element cannot be directly entered in the source code; it is, however, trivial
to create such control words using the TEX primitives \csname and \endcsname. Fur-
thermore, 𝜀-TEX adds the extremely useful primitive \ifcsname, which allows a TEX
program to test whether a particular control sequence already exists. All three of
these primitives are heavily exploited in the XML processor discussed here.

So, without further ado, let us have a look at some fragments of the code in-
volved. We start by looking at the basic means by which <element> (and its match-
ing </element>—we will overlook the potential complications of <element/>) can be
1st-class TEX citizens in their own right:

\catcode `\< = \active
\def <#1>{\partition #1 \sentinel}
\def \partition #1 #2\sentinel

{%
\ifcsname XML:#1\endcsname
\else

\expandafter \def \csname XML:#1\endcsname ##1%
{\Message {Warning : \unexpanded {<#1>} is not defined}%
}%

\fi
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\csname XML:#1\endcsname {#2}%
}

Let us look at this in a lile more detail. We start by making the catcode of ‘<’ ac-
tive, which means that it can thereaer function either as a TEX primitive or as a TEX
macro. At the next line, we define it as a macro with delimited parameter struc-
ture—everything up to (but not including) the first ‘>’ aer the initial ‘<’ will form
the parameter. e expansion of the macro involves a call to the \partition macro
(defined on the following line), passing as parameters to \partition (a) the same
parameter as was passed to ‘<’ (i.e., everything aer the ’|<|’ up to but not including
the following ‘>’), (b) a space (this space is very important!), and (c) \sentinel; the
last is not a parameter, but is rather a parameter delimiter, just as ‘>’ is a delimiter in
the parameter structure of ‘<’.

Now we need to consider the definition of \partition. It will be seen that it
takes two parameters, the first being everything up to (but not including) the first
space, whilst the second parameter is everything aer that first space up to but not
including the first occurrence of \sentinel. What is key here is that parameter 2
may be empty.

Now, before we even consider what \partition does with the parameters it is
passed, we need to see how those parameters are derived from whatever occurs as
an XML element (i.e., whatever features between ‘<’ and ‘>’). Let us look at some
examples of increasing complexity:

1. <root>

Parameter 1 (hereinaer #1) of ‘<’ is ‘root’. \partition is therefore called with
a parameter string consisting of ‘root \sentinel’. \partition treats as pa-
rameter 1 everything up to the first space, so #1 of \partition is ‘root’. What
is #2 of \partition? Well, it is everything that follows the first space, up to and
not including \sentinel. So what is that? It is the empty string. If we were
to examine #2 within \partition, using a test such as \ifx \relax #2\relax,
the test would be true. What happens when #1 of ‘<’ is more complex than just
‘root’? We will see that next.

2. <foreign language="Latin">

Much more complex! Let’s analyse the behaviour in the same way. #1 of ‘<’
is ‘foreign language="Latin"’, so the parameter string passed to \partition
is ‘foreign language="Latin" \sentinel’. \partition treats as parameter 1
everything up to the first space, so #1 of \partition is ‘foreign’. But this time,
parameter 2 is not empty: it consists of everything following the first space
up to (but not including) \sentinel, so #2 consists of ‘language="Latin" ’.
One more example, and then we can see what \partition does with these
parameters.

3. <foreign language="Hebrew" direction="RTL">

We don’t need to get any more complex than this, not because more com-
plex parameter structures do not occur (they do: <image> has a very com-
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16 P. Taylor

plex parameter structure indeed) but simply because any structure with more
than two parameters is treated identically to one with exactly two. We
analyse the behaviour as before. #1 of ‘<’ is ‘foreign language="Hebrew"
direction="RTL"’, so the parameter string passed to \partition is ‘foreign
language="Hebrew" direction="RTL" \sentinel’. \partition treats as
parameter 1 everything up to the first space, so #1 of \partition is
‘foreign’. Again, parameter 2 is not empty: it consists of everything fol-
lowing the first space up to (but not including) \sentinel, so #2 consists of
‘language="Hebrew" direction="RTL"’. And if ‘<’ had three, four, five or 99
keyword:value pairs, all would be passed to \partition as parameter 2.

So now we need to examine the behaviour of \partition, rather than simply
analysing how its parameter structure is determined. We’ll revert to the simplest
example to start with:

1. <root>

Parameter 1 of ‘<’ is ‘root’. \partition is called with a parameter string con-
sisting of ‘root \sentinel’. \partition treats as parameter 1 everything up
to the first space, so #1 of \partition is ‘root’, and #2 is empty. \partition
starts by checking whether \XML:#1 (i.e., \XML:root) is defined; if it was not
defined before \partition was called, \partition defines it to soak up its pa-
rameter and issue an informative warning message but otherwise have no ef-
fect. en, regardless of whether \XML:root was defined on entry or not, it
is called, passing #2 of \partition as a balanced-text parameter. But #2 of
\partition was empty, so what is actually passed as parameter to \XML:root
is an empty balanced text (i.e., the effect, ignoring catcodes, is as if we had
wrien \XML:root {}). And thus, if one were (for example) to examine #1 of
\XML:root using \ifx \relax #1\relax, the test would be true. If you have
been following this closely, you should already know what will happen for our
next example…

2. <foreign language="Latin">

#1 of ‘<’ is ‘foreign language="Latin"’, so the parameter string passed to
\partition is ‘foreign language="Latin" \sentinel’. \partition treats
as parameter 1 everything up to the first space, so #1 of \partition is
‘foreign’. Parameter 2 is not empty: it consists of everything follow-
ing the first space up to (but not including) \sentinel, so #2 consists of
‘language="Latin" ’. As before, \partition starts by checking whether
\XML:#1 (i.e., \XML:foreign) is defined; if it was not defined before \partition
was called, \partition defines it to soak up its parameter and issue an infor-
mative warning message but otherwise have no effect. en, regardless as to
whether \XML:foreign was defined on entry or not, it is called, passing #2
of \partition as a balanced text. But in this case, #2 of \partition is not
empty—it is ‘language="Latin" ’, so the balanced text {language="Latin" }
is passed as parameter to \XML:foreign (i.e., the effect, ignoring catcodes, is
as if we had wrien \XML:foreign {language="Latin" }).
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3. <foreign language="Hebrew" direction="RTL">

No further explanation is surely necessary. If \XML:foreign was not de-
fined on entry, it is defined to soak up its parameter and issue an infor-
mative warning. en \XML:foreign is called, passing the balanced text
{language="Hebrew" direction="RTL" } as parameter (i.e., it is as if we had
wrien \XML:foreign {language="Hebrew" direction="RTL" }).

Now all that remains is to see how \XML:foreign and friends retrieve the values for
the individual aributes they are expecting.

\xmlinlineelement {foreign}
{\getattribute {language}<\the \attributevalue>}

{</\the \attributevalue>}
\def \xmlinlineelement #1#2#3%

{%
\xmlelement {#1}{\bgroup #2}{#3\egroup}%

}
\def \xmlelement #1#2#3%

{%
\xmldeclaration {#1}{#2}%
\expandafter \def

\csname XML:/\splitatfirstspace #1 \sentinel \endcsname
{#3}%

}
\def \xmldeclaration #1#2%

{%
\expandafter \def \csname XML:#1\endcsname ##1%

{\attributes = {##1}#2}%
}

\def \splitatfirstspace #1 #2\sentinel {#1}
\def \getattribute #1%

{%
\attributevalue = {}%
\expandafter \expandafter \expandafter
\ifx \expandafter \relax \the \attributes \relax

\message {Attribute list empty}%
\else

\expandafter \getattributes \the \attributes \sentinel #1
\fi

}
\def \getattributes #1 #2\sentinel #3

{%
\splitkeywordvalue #1\sentinel #3
\ifx \relax #2\relax \else \getattributes#2\sentinel #3 \fi

}
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18 P. Taylor

\def \splitkeywordvalue #1=#2\sentinel #3
{%

\ifnum \strcmp {#1}{#3} = 0
\attributevalue = \expandafter {\dequote #2}%

\fi
}

\def \dequote "#1"{#1}

is is fairly complex code, with each macro dependent on the next, so we
will work through it at a fairly leisurely pace. To begin, it can be seen
that we define \XML:foreign by declaring {foreign} as an \xmlinlineelement.
\xmlinlineelement takes three parameters: the name of the element, the code to
be executed when <element> is encountered, and the code to be executed when
</element> is encountered. \xmlinlineelement passes on its three parameters in
1:1 correspondence to \xmlelement, prefixing #2 with \bgroup and suffixing #3 with
\egroup, thereby ensuring (for example) that any environmental changes such as
\language required to handle a stretch of text in a particular language are restricted
to that stretch of text. \xmlelement in turn passes on its first two parameters in
1:1 correspondence to \xmldeclaration, and we will return to what \xmlelement
does with its third parameter later. \xmldeclaration requires no helper macros, and
defines (using \csname … \endcsname) \XML:#1##1 as {\attributes = {##1}#2}.
Understanding what #1, ##1 and #2 represent is the key to understanding the whole
of this part of the code.

Parameters #1 and #2 have been passed through from \xmlinlinelement:
#1 is ‘foreign’, and we will return to #2 in due course. ##1 is a place-
holder, a formal parameter: it denotes the first (and only) formal parameter of
\XML:#1, which we have just seen is \XML:foreign in the present case. e #
signs are doubled because we are defining a macro within a macro. e ef-
fect (ignoring catcodes) is as if we had wrien \def \XML:foreign #1, so
what \xmldeclaration is doing in this particular case is equivalent (ignoring
catcodes) to \def \XML:foreign #1{\attributes = {#1}...}, where the
mysterious ... represents what has been passed through to \xmldeclaration
as #2. And we can see what ... is by looking back at the invocation and
declaration of \xmlineeelement, from which it is clear that ... is actually
\bgroup \getattribute {language}<\the \attributevalue>. So, the ultimate ef-
fect of the invocation of \xmldeclaration in the present context is (modulo catcodes):

\def \XML:foreign #1{\attributes = {#1}\bgroup
\getattribute {language}<\the \attributevalue>}

We will try to put all of this into context. Let us suppose that the XML
source contains a stretch of text surrounded by <foreign language="Greek">
… </foreign>. For example, <foreign language="Greek">βίβλος ἰησοῦ τοῦ
ὑιοῦ ναυῆ</foreign>. We have already seen that <foreign ...> expands (in
part) to \XML:foreign, and we saw just above that \XML:foreign #1 expands to
\attributes = {#1}\bgroup \getattribute {language}<\the \attributevalue>.
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And we already know that what gets passed as #1 to \XML:foreign will be
‘language="Greek" ’, in the present context. So the net effect, when TEX encounters
<foreign language="Greek">, is that \attributes (a token-list register) is assigned
the balanced text {language="Greek" }, \bgroup \getattribute {language} is in-
voked to retrieve the value ‘Greek’, and finally <\the \attribute> (i.e., <Greek>) is
invoked. It is therefore at these laer parts of the exercise that we must next look.

It must now be admied that \getattribute lacks some of the elegance of what
has gone before. It represents a quick-and-dirty solution, and will almost certainly
be refined in the future. However, it does its job, and as the number of aributes
is always small, never exceeding 10 (in fact, probably never exceeding five), the re-
sources wasted in continuing the search aer the desired aribute has been located
are not excessive in the great scheme of things.

\getattribute is passed the name of the aribute sought as its sole parame-
ter, so in the example above (for example), \getattribute would be called with pa-
rameter {language}. \getattribute commences by clearing any current value in
\attributevalue (another token-list register) and then looks to see if the token-list
register \attributes is empty (the code would break if it were not empty but instead
started with \relax, but that can be guaranteed not to occur within the environ-
ment for which the code was developed). e test works by first forcing the expan-
sion of \the \attributes and then testing whether the expansion is non-empty by
the usual trick of surrounding the expansion by \ifx \relax ...\relax as before.
If the token list register is empty, the code issues a warning (because, by defini-
tion, the sought aribute cannot be found), otherwise it invokes the adjunct macro
\getattributes, passing as parameters (a) the expansion of \the \attributes,
(b) the sentinel \sentinel (again, this must not and will not occur within the at-
tributes), (c) the aribute sought (which must not and will not contain one or more
spaces), and (d) a space, as final delimiter.

e adjunctmacro \getattributes, on being passed this parameter string, parses
the string as follows. Everything up to the first space is treated as #1, every-
thing thereaer up to \sentinel as #2, and everything following \sentinel up
to but not including a space as #3. us if, for example, the XML contained
<foreign language="Hebrew" direction="RTL">, #1would be language="Hebrew",
#2would be direction="RTL", and #3would be language (remember, \getattribute
was called with sole parameter language, and the sole parameter of \getattribute
ends up as the third parameter of \getattributes).

\getattributes then calls a further adjunct macro \splitkeywordvalue to par-
tition #1 about its = sign, and also passes (as #3) the sought aribute (in the present
case, ‘language’). \splitkeywordvalue then invokes the useful but very un-TEXlike
primitive \strcmp (I no longer remember when this particular feature was added to
𝜀-TEX) to compare the text to the le of the = sign with the sought aribute. If they
are a perfect match, \strcmp returns 0, otherwise it returns either −1 or +1 depending
as the text to the le of the = sign is lexicographically less than or greater than the
sought parameter. If they are identical, a further adjunct macro \dequote is called to
remove the quotes around the text to the right of the = sign, and the resulting value
is assigned as a balanced text to the token list register \attributevalue.
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It is at this point that things get very ugly. If \splitkeywordvalue has already
found the sought aribute and returned its value via \attributevalue, the code
ought to terminate at this point. But it does not. Instead, it iterates through the
remainder of the aributes, just in case there is a second instance of the sought pa-
rameter, in which case its value will override the value already stored. Ideally, it
would not do this. It would either return multiple instances of the sought aribute
through a simulated array, or it would stop on encountering the first instance thereof.
In a future version, maybe; in the present one not, as the code is already in use!

Now there is just a few loose ends to tidy up before we can draw this saga
to a close. What does \xmlelement do with its third parameter, for example,
and why did \XML:foreign end up calling <Greek> when the XML contained
<foreign language="Greek">? Let’s deal with the laer first. Bear in mind that
the code and the XML were evolving together. Early versions of the XML did not
use <foreign language="whatever"> because there was as yet no aribute han-
dling in the code. So early versions of the XML used <Greek> … </Greek>, <Latin>
… </Latin>, <Hebrew> … </Hebrew> and so on. And as the code for <Greek> (and
<Latin>, and <Hebrew>) was already wrien, why not recycle it when aribute han-
dling was added the code? So I did. And the third parameter to \xmlelement? Well,
if you look back, you will see that for (e.g.,) \xmlinlineelement {foreign}..., the
third parameter to \xmlelement will be </\the \attributevalue>\egroup, so when
<foreign language="Greek"> is encountered in the input stream, \xmlelement will
be called with </Greek>\egroup as #3.

But what does \xmlelement do with its third parameter? As in much of
this code, the answer is not entirely straightforward. Remember that the first
line of \xmlelement was intended to define the behaviour of (e.g.,) <foreign>.
Well, the subsequent lines are required to define the behaviour of the cor-
responding closing tag (i.e., </foreign>, in the present case). It does this
by defining \XML:/foreign as </\the \attributevalue>, so when (for ex-
ample) TEX encounters <foreign language="Greek">…|</foreign>|, the initial
<foreign language="Greek"> will set \attributevalue to {Greek}, and the sub-
sequent </foreign>will access the same \attributevalue (because any intervening
further language changes will be protected by \bgroup … \egroup pairs) and the ef-
fect will therefore be to invoke \XML:/foreign which will in turn expand to yield
</Greek>.

And that just about brings us to the end of the present article. I hope that it has
succeeded in convincing you that a TEX document does not have to contain back-
slashes and braces, as is commonly believed. It can (as in the present example) have
the form of an XML document, but in reality the syntax that it uses is entirely up
to you, the user. All you need to do in order to enable TEX to handle your preferred
markup is to write a short TEX preamble that will cause your markup to have the de-
sired effect. e final pages of this article illustrate how onemanuscript (MS 1214, the
Octateuch) may appear in the final catalogue. It started life as an Excel spreadsheet.
A few bits of raw XML were added to some of the fields, containing (for example)
<foreign language="Greek"> and <image source="f1r.pdf" float="right">; it
contains no TEX commands whatsoever. It is then \input following the TEX pream-
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ble, and immediately followed by \end, and the results are as you see. TEX documents
do not need to contain backslashes and braces in order to be understood by TEX!

3 Epilogue

At the beginning of this article, it was stated that the Excel data would be trans-
formed into an online/downloadable PDF, a printed book, and TEI-compliant XML.
And those of you familiar with the TEI (the Text Encoding Initiative) will be say-
ing to yourselves “well, it may be XML, but it is most certainly not TEI-compliant
XML”, and that is perfectly true. And the reason is, the first deliverables are the PDF
and the book, for which “any old XML” will suffice, and for which “XML that can
conveniently and reliably be parsed by TEX” will not only suffice but is in fact a sine
qua non. So the dialect of XML that we use is specifically tailored towards (a) ease
of parsing by TEX, and (b) being capable of expressing all that needs to be expressed
when cataloguing early Greek manuscripts. But the great beauty of XML is that it
is capable of transformation, and we confidently expect that converting “our” XML
into TEI-compliant XML will be a relatively straightforward task using XSLT.

Postscript

A colour version of the catalogue entry for MS 1214 is placed at http://hellenic-
institute.rhul.ac.uk/Research/LPL/Greek-MSS/Catalogue/MS-1214.pdf so that
readers have the opportunity to appreciate some images of the MS in full colour
and at regular paper size. Critical readers of the catalogue entry will note that the
spacing is in places sub-optimal, with e.g., “f.”, “ff.” and so on being followed by end-
of-sentence spacing or even by a line-turn. is is a direct result of the style of data
entry used, in which “f.”, “ff.” and so on were not afforded any special treatment; this
issue still remains to be addressed, but it is likely that the solution will be to require
such abbreviations to be followed by a Unicode non-breaking space (U+00A0), which
can then be handled appropriately by the XƎTEX code.
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 MS number
MS. 1214

Former MS numbers
None

Summary content
Octateuch (incomplete)

Date
12 November 1103

Material
Parchment

Folios
ff. 412

Dimensions
334 x 246

Gatherings
36 x 8 (288), 6 (294), 13 x 8 (406), 6 (412)

Folios/pages on which gatherings begin
ff. 1, 9, 17, 25, 33, 41, 49, 57, 65, 73, 81, 89, 97, 105, 113, 121, 137, 145, 153, 161, 169,
177, 185, 193, 201, 209, 217, 225, 233, 241, 249, 257, 265, 273, 282, 289, 295, 303, 311,
319, 327, 335, 343, 351, 359, 367, 375, 383, 391, 399, 407

Detailed content
Octateuch (incomplete), with catena: ff. 1r-90r: Leviticus (λευιτικὸν µωσέως τοῦ
νοµοθ<έ>τ<ου> καὶ προφήτου συγ<γ>ραφῆς βιβλί<ον> Γʹ) (authors included in ca-
tena: anonymous; Apollinaris; Cyril of Alexandria; Cyril of Jerusalem; Eusebios;
Isidore; Justin Martyr; Origen; Severianos; Symmachos; Theodoret); ff. 90v-196r:
Numbers (ἀριθµοὶ τῶν ὑγιῶν ἱ(σρα)ηλ µωσέως· τοῦ θεόπτου συγγραφή βίβλο(ν)
τετάρτ<ον>) (authors included in catena: anonymous; Apollinaris; Basil of Caesarea;
Cyril of Alexandria; Eusebios; Gregory of Nyssa; Irenaeus; Philo Judaeus; Polychro-
nios; Severianos; Severos; Theodoret); ff. 196v-294v: Deuteronomy (δευτερονόµι-
ον µωσέως τοῦ προφήτ<ου> θεόπτου καὶ νοµοθέτου, συγγραφῆς, βιβλίον πεµ-
πτο(ν)) (authors included in catena: anonymous; Basil of Caesarea; Cyril of Alex-
andria; Diodoros; Dionysios of Alexandria; Eusebios; Gregory of Nyssa; Irenaeus;
Isidore; Ioannis Chrysostom; Neilos of Ankyra; Origen; Philo Judaeus; Severianos;
Severos; Theodoret; Victor); ff. 295r-347r: Joshua (βίβλος ἰησοῦ τοῦ ὑιοῦ ναυῆ)

11
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(authors included in catena: anonymous; Cyril of Alexandria; Diodoros; Origen;
Severos; Theodoret); ff. 347v-399r: Judges (βίβλος κριτῶν τοῦ ι(σρα)ήλ); (authors
included in catena: anonymous; Cyril of Alexandria; Diodoros; Eusebios; Irenaeus;
Josephus; Severos; Theodoret; Victor) ff. 399v-409v, line 12: Ruth (βίβλος τῆς ρούθ)
(authors included in catena: anonymous; Basil of Caesarea; Cyril of Alexandria; Ioan-
nis Chrysostom; Theodoret); f. 409v, line 13-f. 411r, line 5: note on translations of
the Old Testament from Hebrew into Greek (πόσαι ἐκδόσεις εἰσὶ τῆς θείας γραφῆς
εἰτ'οῦν ἀπὸ τοῦ ἑβραϊκοῦ εἰς τὸ ἑλληνικὸν ἑρµηνείαι και τίνες οἱ ταύτην µηνεύ-
σαντες); f. 411r, line 6-f. 411v, line 8: note on occasions when Israel was devastated
by invaders (ποσάκις καὶ πότε ἐπορθήσησαν οἱ ἐξ ἰ(σρα)ήλ); f. 411v, lines 9-18:
note on ambiguities in Scripture (πότε καὶ πόθεν γέγονεν ἡ ἐν ταῖς θεῖαις γρα-
φαῖς εὐρισκοµένη ἀσάφεια); f. 411v, line 19-f. 412r, line 16: note on the Hebrew
names of God (ποίος καὶ πόσοις ὀνόµασι παρ'ἁβραίοις ὀνοµάζεται ὁ θ(εὸ)ς); f.
412r, line 17-f. 412v, line 8: note on the unspoken name of God (Τὸ ἐπὶ τοῦ κ(υρίο)υ
ταττόµενον ἀνεκφωνητον ὄνοµα, διὰ τεσσάρων γράφεται στοιχείων); f. 412v,
lines 9-21: colophon of Ioannis Koulix

Folio/page numbers
By folios, top right, Arabic numerals, black ink

Quire numbers
At beginning of each quire, recto, and end of each quire, verso, bo om right, Greek
numerals, mid-brown ink

Columns & lines
Bible text: single column, 3-30 lines; catena:
surrounds main text, one or two columns,
up to 41 lines; layout varies depending on
amount of catena text to be accommodated:
on most pages Biblical text forms a rectan-
gular block of variable size, but occasionally,
usually where catena text is greatly predomin-
ant, the Biblical text in the centre of the page is
arranged in the shape of a cross, a circle, two
linked circles one above the other, sometimes
with a small rectangular base below and/or
a small elliptical protrusion above, a circle
above a rectangle above a circle, four circles in
a cruciform pa ern etc; these arrangements of
text are usually surrounded by ornament or
preparatory marking for it; occasionally (e.g.
ff. 63r, 66r) a third brief catena passage appears in the margin beyond the two prin-
cipal passages

12
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Ruling
System Leroy 9; layout Leroy K24D3 (strictly unclassified under Leroy system due
to unusual three-column layout); hardpoint, piercing visible for horizontals and ver-
ticals; lines of text ignore ruling. The function of the vertical lines varies according
to the relationship between Biblical text and catena in the page layout: where the
catena appear in two columns, the central column divider separates these; the outer
divisions delineate the outer edge of the Biblical text where this is of medium width,
but are ignored where it is confined to a small area in the centre, while the outer
verticals are used when it fills most of the page.

Scribe(s)
Ioannis Koulix (Repertorium I 166; II 222): main text, rubric, quire numbers; Hand B:
marginal notes and corrections ff. 25v-27r, 34r, 36r, 39v, 42r, 51r, 69v, 70v, 86r, 178v,
210v, 234v, 235r, 265v, 266v; Hand C: notes ff. 89r, 126v, 200v; Hand D: notes ff. 200v,
412r; Hand E: note f. 10v; Hand F: notes ff. 221r, 222r, 233v; Hand G: note f. 407v;
Hand H: notes f. 319r; Hand I: notes ff. 3r, 366v; Hand J: note f. 367r; Hand K: note,
back board; Hand L: Hebrew note and lections ff. ff. 13r, 21v, 26v, 29v; Hand M:
Hebrew lections ff. 36r, 46r, 56v, 64r, 77r, 82v, 91r, 103r, 119r, 132r, 141r, 150r, 159v-
160r, 171r, 182r, 183r, 189r, 198r, 205r, 215v, 224v, 236r, 246r, 259r, 270r, 276v, 285v;
Hand N: note, overwriting f. 1r; Hand O: note f. 201r; Hand P: note f. 409v; Hand Q:
note f. 93v; Hand R: notes f. 412v; Hand S: note f. 412v; Hand T: chapter numbers,
running headers; Ioannis: note f. 317r; Hand V: folio counts ff. 90r, 196r, 197r, 295r,
347v; Alexandros: ownership note, front board; Hand X: calculation f. 293v; Hand
Y: calculation, back board; Hand Z: calculation, back board; Hand AA: calculation,
back board; Hand AB: calculation, back board; Hand AC: calculation, back board

Script (general characteristics)
Ioannis Koulix, main text: Ornate calligraphic
mixed minuscule, upright, with significant ex-
pansion of le ers and many flamboyant ligat-
ures, occasional flourishes on bo om line, with
decoration (ff. 51r, 55v, 102v); superscription
of le ers common, but at line ends only; oc-
casional deletions by strikethrough in red ink;
Ioannis Koulix, rubric: Alexandrine majuscule

Script (letters & ligatures)
Ioannis Koulix: all minuscule le er forms and
all majuscule le er forms except mu, nu, up-
silon present in mixed minuscule; distinctive
le er forms: minuscule eta, iota, kappa with
doubled ascender; open theta with bulbous
upper loop; theta with x-mark on horizontal;
large, kinked minuscule nu; flat-bo omed majuscule omega; distinctive ligatures:

13
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ligatures with large half-epsilon, especially epsilon-xi; ligatures with omicron sur-
rounding and joining following le er; ligatures with left-hand horizontal of pi
curving over top to join following le er; ligatures with large open rho surround-
ing following le er; epsilon-psi with large half-epsilon in main line of text curving up
through horizontal of minuscule psi to join at top; theta-epsilon-rho with split epsilon
formed of downward-curved stroke from theta and separate diagonal stroke joining
open rho; sigma-epsilon with tail of sigma joining superscribed long-bo omed half-
epsilon from below; omega-rho with rho passing through middle of majuscule omega

Diacritics & punctuation
Ioannis Koulix: breathings angular, half-angular and round; circumflexes often
wide; mute iota usually absent, transitional when present; double dot almost always
used functionally only, occasionally decorative on iota ; double grave accent present
on δὲ, ἐπεὶ, κὰν, µὲν, µὴ; use of middle and upper point, lower and middle comma,
question mark, full stop; chevron quotation marks; use of hyphen to merge words;
horizontal strokes over proper names and numbers

Abbreviations
Ioannis Koulix: Nomina sacra (accents separate from strokes); καί; φησί; syllabic
(throughout line); horizontal stroke for nu; chi-rho monogram for Χρυσόστοµος

Apparatus
Rubricated author names and occasional
headings for catena entries, marginal or
in line of text; rubricated reference marks
linking catena entries to the corresponding
point in the Biblical text; marginal correc-
tions, linked to corresponding point in the
text by reference marks; ff. 89v, 196r, 197r,
295r, 347v: notes of number of folios occu-
pied by each book; ff. 1v, 174r, 272r, 291v:
marginal σηµείωσαι marks; f. 91r-v: rub-
ricated numbers of tribal list; ff. 13r, 21v,
29v, 36r, 46r, 56v, 64r, 77r, 82v, 91r, 103r,
119r, 132r, 141r, 150r, 159v-160r, 171r, 182r,
183r, 189r, 198r, 205r, 215v, 224v, 236r,
246r, 259r, 270r, 276v, 285v: Hebrew notes
for beginning of Jewish lections, those on ff. 182r, 183r, 189r, 198r, 205r linked by
manicules to the corresponding point in the Biblical text (...f. 46r: ,'אחר' f. 56v: יקד-'
,'שנה f. 64r: 'הכהן' etc.); ff. 1r-294r: running headers for books; marginal modern
chapter numbers in Latin and Greek script, Arabic and Greek numerals, linked by
reference marks to corresponding point in Biblical text

14
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Ink
Ioannis Koulix: mid-brown and dark red; Hand B: variable brown; Hand C: dark
brown; Hand D: dark brown; Hand E: dark brown; Hand F: mid-brown; Hand G:
dark brown; Hand H: mid-brown; Hand I: dark brown; Hand J: dark brown; Hand
K: black; Hand L: dark brown; Hand M: dark brown; Hand N: dark brown; Hand
O: black; Hand P: dark brown; Hand Q: mid-brown; Hand R: black; Hand S: black;
Hand T: mid-brown; Ioannis: bright red; Hand V: green; Alexandros: dark brown;
Hand X: black; Hand Y: mid-brown; Hand Z: dark brown; Hand AA: black; Hand
AB: blue; Hand AC: pencil

Ornament
ff. 1r, 196v, 399v: rubricated borders sur-
round book headings (in epigraphic dis-
play majuscule, sometimes with scroll or-
nament): f. 1r square box containing Sas-
anian palme es in medallions, palme es and
rinceaux with demi-palme es, with vegetat-
ive ornament at corners, text in quatrefoil,
ff. 196v, 399v rectangular boxes contain-
ing rinceaux with demi-palme es, with pal-
me e ornament at corners; ff. 90v, 295r,
347v: rubricated headpieces precede book
headings (in epigraphic display majuscule,
sometimes with scroll ornament): ff. 90v,
347v rectangular box containing rinceaux
with demi-palme es, with vegetative orna-
ment at corners, f. 295r rectangular box con-
taining palme es; ff. 1r, 90v, 198r, 295r, 347v, 400r: rubricated major initials for
start of books, usually with vegetative or other ornament; f. 409v: simple rubricated
headpiece precedes note on translations: wavy line with space fillers, with palme e
terminals; ff. 1v-3v, 26v, 46v-48v, 51v-52r, 58r-60r, 64r, 70v-71r, 89v, 109v-111r, 127v,
283v-284r, 286r-286v, 294v, 304r: borders around Biblical text occupying limited area
in centre of page, laid out in decorative shape (ff. 1v-3v, 26v, 46v-47r, 89v, 109v-110r,
127v, 283v-284r, 286r-286v, 294v, 304r: quatrefoil, sometimes with vegetative orna-
ment; ff. 47v, 70v-71r, 110v: circle; ff. 48r-48v, 51v-52r, 58r-60r, 64r, 111r: large
circle with into smaller circle or lozenge below, sometimes with oval or rectangular
base below that, very small circle above; ff. 1v-3v, 127v, 283v-284r, 286r-286v, 304r
rubricated, elsewhere outline faintly marked out in brown crayon prior to copying
of text but never rubricated; outline does not always correspond to actual layout of
Biblical text); rubricated minor initials, sometimes with scrolling ornament; ff. 36r,
46r, 56v, 64r, 77r, 82v: simple dot ornament to Hebrew lection notes; ff. 91r, 103r,
119r, 132r, 141r, 150r, 159v-160r, 171r, 182r, 183r, 189r, 198r, 205r, 215v, 224v, 236r,
246r, 259r, 270r, 276v, 285v: decorative borders surround Hebrew lecture notes

15
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Illustration
None

Binding
[Byzantine and western structural and decorative elements. The codex has en-
countered previous repairs and rebinding. Black tanned skin over wooden boards.
Tooled in blind with small tools and fillets. Marks of five metal bosses on each cover,
one only survives on the lower cover. Protruding plain primary endbands extend-
ing over the board edges. Vestiges of four tanned skin fastening straps through
the lower cover.]

State of preservation
Moderate swarm damage to ff. 1-3, 412, minor swarm damage to ff. 4-11, 408-411;
small tears from edges of ff. 1-2, 8, 10-11, 83, 95, 103, 211-214, 217; head of f. 1
repaired with paper patch; lower outer corner of f. 207 repaired with parchment
patch; small holes in ff. 7, 76, 128, 129, 214, 407-412; close cropping to foot of f. 410;
occasional partial loss of marginal notes and quire numbers due to cropping; pos-
sible singing to head of ff. 1-4, 410-412, diminishing inward; slight discoloration
from water damage to head; some undulation, significant in early part of manu-
script; some corrugation

Colophon(s)
f. 412v: 'ἐτελειώθη ἡ ἱερὰ αὕτη βίβλ(ος) συν θ(ε)ῶ τῆς ὁκτατεύχου ἐπὶ βασι-
λέως µεγάλου ἐν χ(ριστ)ῶ πιστοῦ καὶ ὀρθοδόξου αὐτοκράτορος ῥωµαίων ἀλε-
ξίου τοῦ κοµνηνοῦ (καὶ) ἰω(άννου) µεγάλου βασιλέως τοῦ πορφυρογεννήτου
µη(νὸς) νό<βεµβρίου> ΙΒʹ νυκτ(ὸς) ὥρ<ας> Θʹ ἔτους ἀπὸ κτίσεως κοσµ<ου> ΣΤ-
ΧΙΒʹ ινδ<ικτιώνος> ΙΒʹ προστάξει Λέοντ(ος) τοῦ µεγαλ'επιφανεστάτου πτωτο-
νωβελλισιµ<ου> (καὶ) οἰκείου ἀν(θρώπ)ου τοῦ κρατ<αιοῦ> (καὶ) ἁγίου ἡµῶν βα-
σιλ<έως>, τοῦ νικερίτ<ου>· διὰ χειρὸς ἰω(άννου) τοῦ εὐτε<λοῦς> (καὶ) ξένου τοῦ
κούλικ(ος)· (καὶ) οἱ ἀναγινωσκοντες εὔχεσθε υπ<ὲρ> ἡµῶν διὰ τὸν κ(ύριο)ν:- ἀ-
µὴν'

Notes and marks of ownership
Inside front board: ‘κ(αὶ) τὸ δε πρὸς τῖς ἄλλοις ἀλεξάνδρου, ὅστις δ’ ἄν βουλοι ἀ-
φαιρέσει τὴν βίβλον, ὑπόδικος ἔστω ταῖς τῶν τριακοσί(ων) δέκα κ(αὶ) ὀκτῶ θεο-
φόρων πατέρων ἀραῖς, κ(αὶ) ποιστῶν τῶν δικαίων’; ex libris of Archbishop Charles
Manners-Su on 1805

Other notes
Foot: '+ Λευιτικον'; f. 26v: Hebrew note recording omission of two verses; f. 293v:
calculation; f. 317r: ‘κ(ύρι)ε βοὴθὴ το σον δοῦλου ιω(άννου) αµαρτ(ώλου)’; f. 298r:
partially illegible note identifying book of Joshua: '[....]יהושוע' f. 319r: ‘γνωστὸν
ἔστοσι ὦ ὀ κλησιάρχ ὄτι διὰ τὴν ἀγάπην τῆ ὀ αγι(ος) ὀσιήν’; f. 412v: ‘429 ἀπό
τὸ ἀ.ας του χ(ριστο)ῦ τετρακόσια ἔτη κ(αὶ) εικοσι ἐννέα’; '412 leaves'; back board:
‘ἐν ἐτη ἀπὸ κτήσεος ΣΤΧΙΒʹ’; calculations; ff. 1r, 3r, 10v, 89r, 93v, 126v, 136r, 200v,
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201r, 221r, 245v, 265r, 266v, 268r, 269r, 269v, 271r, 272r, 366v, 367r, 407v, 409v, 412r,
412v: various brief annotations, some partially lost through cropping

Lost marks
f. 197r: partially erased folio count; f. 298r: partially erased Hebrew note; f. 319r:
partially erased notes

Provenance
Acquired by J. D. Carlyle in the eastern Mediterranean 1800-1, purchased by Arch-
bishop Charles Manners-Su on and deposited in LPL 17 March 1806

Dating
Dated by colophon to 12 November 1103

Bibliography
Todd (1812), p. 264; James (1932), p. xxiii, pp. 840-843; Costas N. Constantinides and
Robert Browning, Dated Greek Manuscripts from Cyprus to the Year 1570 (Washington
D.C. and Nikosia 1993), p. 68 and n. 2; Repertorium, vol. 1, no. 166, vol. 2, no. 222;
Vogel and Gardthausen, pp. 174-175; Annemarie W. Carr, Byzantine Illumination
1150-1250: the study of a provincial tradition (Chicago 1987), p. 159 n. 16
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Σύντομη εισαγωγή στη MathML

Απόστολος Συρόπουλος

28ης Οκτωβρίου 366

671 00 Ξάνθη

Η/Τ: asyropoulos at yahoo dot com

Η MathML αποτελεί πλέον το de facto πρότυπο για την παρουσίαση μαθημα-
τικών τύπων στο διαδίκτυο. Μάλιστα με την καθιέρωση της HTML5, η οποία
ενσωματώνει την MathML και παράλληλα θα αντικαταστήσει τις HTML4 και
XHTML, γίνεται φανερό πως η όποια γνώση της MathML είναι σχεδόν απα-
ραίτητη για όποιον ενδιαφέρεται να παρουσιάσει μαθηματικό περιεχόμενο στο
διαδίκτυο.

A short introduction to MathML, by Apostolos Syropoulos — MathML is now the
de facto standard for the presentation of mathematical formulas on the Internet.
Indeed, with the introduction of HTML5, which integrates MathML while re-
placing the HTML4 and XHTML, it becomes obvious that some knowledge of
MathML is almost essential for anyone interested in presenting mathematical
content online.

1 Εισαγωγή

Είναι γεγονός πως το μαθηματικό κείμενο αποτελούσε από τυπογραφικής άπο-
ψης μια ιδιαίτερη πρόκληση. Θυμάμαι ακόμη παλιά βιβλία φυσικής όπου οι μα-
θηματικοί τύποι ήταν χειρόγραφοι, ενώ το υπόλοιπο κείμενο δακτυλογραφημένο.
Σε πολλές περιπτώσεις τα αμιγώς μαθηματικά βιβλία ήταν εξ ολοκλήρου χειρό-
γραφα, πράγμα εντελώς απαράδεκτο! Με τη διάδοση της χρήσης του TEX όλα αυτά
αποτελούν πια μια πικρή ιστορία, αλλά τα πράγματα δεν ακολούθησαν την ίδια
πορεία στο web. Αρχικά, χρησιμοποιήθηκαν εικόνες για κάθε μαθηματικό κείμενο
(εξισώσεις, τύποι κ.λπ.) και αργότερα, με την καθιέρωση του Unicode, έγινε δυνατή
η χρήση κάποιων μαθηματικών συμβόλων αλλά πάντα ο κύριος όγκος μαθηματι-
κών δεδομένων αναπαριστάνονταν με εικόνες, οι οποίες παράγονταν με ειδικά ερ-
γαλεία από πηγές TEX/LATEX. Προφανώς αυτό είχε το μεγάλο μειονέκτημα ότι κανείς
δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει μια μηχανή αναζήτησης για την εύρεση κάποιου
συγκεκριμένου μαθηματικού κειμένου.

Η λύση στο πρόβλημα της αναπαράστασης μαθηματικού κειμένου στο web δό-
θηκε με την MathML, μια εφαρμογή της XML. Η πρώτη έκδοση της MathML δημο-
σιεύτηκε τον Απρίλιο του 1998, η δεύτερη έκδοση τον Οκτώβριο του 2003 και η τρίτη
τον Αύγουστο του 2010. Όμως ακόμη και σήμερα μια σειρά από ευρέως διαδεδομέ-
νους φυλλομετρητές, με πρώτο και καλύτερο τον Internet Explorer της Microso
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30 Α. Συρόπουλος

αλλά και το Chrome της Google, δεν υποστηρίζουν την MathML! Μόνο ο Firefox
και ο Safari της Apple υποστηρίζουν πλήρως την εφαρμογή. (Είναι απορίας άξιο
πως κολοσσοί όπως η Google και η Microso δεν μπορούν να φτιάξουν ένα πρό-
γραμμα που να λειτουργεί όπως πρέπει!) Βέβαια με την υποχρεωτική υιοθέτηση της
HTML5 υποθέτω πως όλοι οι φυλλομετρητές θα αναγκαστούν να παρέχουν υπο-
στήριξη της MathML, αλλά βέβαια από την άλλη δεν θα στοιχημάτιζα για αυτό.

Η χειρωνακτική παραγωγή κώδικα MathML δεν είναι απλή υπόθεση αλλά είναι
μάλλον απλή υπόθεση για ένα πρόγραμμα. Παρόλα αυτά σε αρκετές περιπτώσεις
είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε τα γενικά χαρακτηριστικά της MathML, ώστε να μπο-
ρούμε να διορθώσουμε κάτι ή να αλλάξουμε ή να βελτιώσουμε κάτι που δημιουργή-
θηκε μηχανικά.

Σε ό,τι ακολουθεί παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά της MathML, ενώ
παράλληλα εξηγείται πώς μπορούμε να γράψουμε μαθηματικό κείμενο σε MathML.
Η μόνη προϋπόθεση για την κατανόηση όσων ακολουθούν είναι μια ελάχιστη
γνώση της δομής ενός αρχείου HTML και η γνώση της έννοιας της ετικέτας (tag).
Σημειώστε πως σε ό,τι ακολουθεί χρησιμοποιείται μόνον κώδικας συμβατός με την
HTML5, και αυτό γιατί αποτελεί πλέον το νέο πρότυπο επικοινωνίας μέσω του web.

2 Γενική δομή κώδικα MathML

Στην γενικότερη περίπτωση θα πρέπει να σημειώσουμε τον κώδικα MathML
όπως φαίνεται παρακάτω:

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

</math>

Αν θέλουμε να ενσωματώσουμε κώδικα MathML σε ένα αρχείο XHTML θα πρέπει
να χρησιμοποιήσουμε κώδικα σαν και αυτόν που ακολουθεί:

<body xmlns:m="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
...

<m:math><m:mrow></m:mrow></m:math>
...

</body>

Μπορούμε να καθορίσουμε αν το μαθηματικό κείμενο θα εμφανιστεί σε ξεχωριστή
δική του παράγραφο ή αν θα εμφανιστεί ως μέρος της τρέχουσας αράδας δίνοντας
την ανάλογη τιμή στο χαρακτηριστικό (aribute) display: block για εμφάνιση σε ξε-
χωριστή παράγραφο και inline για εμφάνιση στην τρέχουσα αράδα. Ο παρακάτω
κώδικας δείχνει πώς δίνουμε τιμή σε αυτό το χαρακηριστικό:

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

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία τα οποία πρέπει να
γνωρίζει κάποιος που επιθυμεί να γράψει μαθηματικά με την MathML.

3.1 Ονόματα, αριθμοί και τελεστές

Σε ένα μαθηματικό τύπο ή σχέση το κάθε στοιχείο έχει μια σημασία. Για πα-
ράδειγμα, στον τύπο 𝐸 = 𝑚𝑐 το 𝐸, το 𝑚 και το 𝑐 είναι ονόματα ενώ το 2 αριθμός.
Η MathML δεν δίνει έμφαση μόνο στην εμφάνιση αλλά και στη σημασία οπότε τα
γράμματα που αντιστοιχούν είτε σε μεταβλητές (π.χ. το 𝐸) είτε σε σταθερές (π.χ.
το 𝑐) θεωρούνται διαφορετικές οντότητες από ένα αριθμό. Έτσι όλες οι μεταβλητές
ορίζονται με το στοιχείο <mi> (math identifier, μαθηματικό όνομα). Επίσης, όλοι οι
αριθμοί αναπαριστάνονται με το στοιχείο <mn>. Για παράδειγμα, η παράσταση 2𝑛
αναπαριστάνεται με τον παρακάτω κώδικα:

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline">
<mn>2</mn>
<mi>n</mi>

</math>

Το πρότυπο Unicode υποστηρίζει μια σειρά από μαθηματικά αλφάβητα τα οποία πε-
ριγράφονται στην ενότητητα Mathematical Alphanumeric Symbols του προτύπου.¹
Αυτά τα σύμβολα, κανείς μπορεί να τα εισάγει γράφοντας απευθείας το σύμβολο ή
τον αριθμό του συμβόλου αν είναι γνωστός. Για παράδειγμα, η παράσταση

<mi>&#x1D571;</mi>

δίνει το σύμβολο 𝕱. Προσέξτε γράφουμε &#x, τον δεκαεξαδικό αριθμό και μετά ;.
Ο πρώτος τρόπος να σημειώσουμε το σύμβολο αυτό είναι ο εξής: <mi>𝕱</mi>. Αν
τώρα δεν ξέρουμε το αριθμό (και δεν θέλουμε να τον μάθουμε!) ή δεν μπορούμε να
πληκτρολογήσουμε το σύμβολο, τότε η χρήση του χαρακτηριστικού mathvariant
είναι μια άλλη μέθοδος για να λάβουμε το εν λόγω αλφαβητικό σύμβολο. Οι τιμές
που μπορεί να λάβει αυτό το χαρακτηριστικό είναι οι εξής:

"normal" "bold" "italic"
"bold-italic" "double-struck" "bold-fraktur"
"script" "bold-script" "fraktur"
"sans-serif" "bold-sans-serif" "sans-serif-italic"
"sans-serif-bold-italic" "monospace" "initial"
"tailed" "looped" "stretched"

Ο χαρακτήρας 𝕱 είναι το γοτθικό (fraktur) 𝐹, οπότε μπορούμε να το λάβουμε με τον
παρακάτω κώδικα:

<mi mathvariant="fraktur">F</mi>

¹Βλ. http://www.unicode.org/charts/PDF/U1D400.pdf.
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Αν και οι περισσότερες τιμές είναι αυτονόητες, η τιμή "double-struck" αναφέρε-
ται στα σύμβολα όπως τοℕ. Επίσης οι τέσσερις τελευταίες τιμές αφορούν μαθημα-
τικό κείμενο στα αραβικά. Τέλος, το χαρακτηριστικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και
στην περίπτωση αριθμών, καθώς η ενότητα Mathematical Alphanumeric Symbols
του Unicode περιλαμβάνει και ψηφία.

Στον τύπο 𝐸 = 𝑚𝑐 χρησιμοποιούμε ένα σύμβολο, το ίσον, το οποίο θεωρείται τε-
λεστής. Για τους τελεστές, χρησιμοποιούμε το στοιχείο <mo>. Έτσι για να γράψουμε
την ισότητα 3 + 4 = 7, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον παρακάτω κώδικα:

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline">
<mn>3</mn>
<mo>+</mo>
<mn>4</mn>
<mo>=</mo>
<mn>7</mn>

</math>

H MathML δίνει τη δυνατότητα χρήσης πολλών μαθηματικών τελεστών και στον
Πίνακα 1 φαίνονται μερικοί τέτοιοι τελεστές καθώς και τα ονόματα οντοτήτων
(entities) με τα οποία μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε. Tο στοιχείο <mo> παρα-
μετρικοποιείται με αρκετά χαρακτηριστικά. Το χαρακτηριστικό form προσδιορίζει
το είδος τους τελεστή: η τιμή "infix" αφορά τελεστές όπως το +, η τιμή "preffix"
αφορά τελεστές όπως το πρόσημο − και η τιμή "postfix" αφορά τελεστές όπως
το ! του παραγοντικού. Αν η τιμή του χαρακτηριστικού fence είναι "true", τότε ο
τελεστής λειτουργεί όπως λειτουργεί η παρένθεση ή ή αγκύλη. Ακόμη, το χαρα-
κτηριστικό separator αν πάρει την τιμή "true", τότε το σύμβολο λιετουργεί ως
διαχωριστής, δηλαδή όπως το σύμβολο |. Η τιμή του χαρακτηριστικού stretchy, η
οποία μπορεί να είναι "true" ή "false", προσδιορίζει αν ο τελεστής θα πρέπει να
μεγαλώσει ώστε να ταιριάζει με τους γειτονικούς όρους (π.χ. μια παρένθεση ή ένα
άγκιστρο μπορούν να δηλωθούν ως stretchy). Τις ίδιες τιμές μπορεί να λάβει και
το χαρακτηριστκό largeop το οποίο προσδιορίζει αν ο τελεστής θα είναι μεγάλος
τελεστής, όπως, για παράδειγμα, ο τελεστής ∨ σε κάποιες παραστάσεις. Βέβαια
υπάρχουν αρκετά ακόμη χαρακτηριστικά αλλά δεν παρουσιάζονται εδώ.

Πίνακας 1: «Ονόματα» μαθηματικών τελεστών.

Χαρακτήρας Όνομα HTML Δεκαεξαδικός Περιγραφή
− &minus; &#x2212; Μείον
× &times; &#x00D7; Επί
÷ &divide; &#x00F7; Διά
≠ &ne; &#x2260; Διάφορο (όχι ίσο)
≈ &asymp; &#x2248; Περίπου ίσο
< &lt; &#x003C; Μικρότερο
≤ &le; &#x2264; Μικρότερο ή ίσο
> &gt; &#x003E; Μεγαλύτερο
≥ &ge; &#x2265; Μεγαλύτερο ή ίσο

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)
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Πίνακας 1 (συνέχεια)
Χαρακτήρας Όνομα HTML Δεκαεξαδικός Περιγραφή

± &plusmn; &#x00B1; Συν ή πλην
∈ &isin; &#8712; Ανήκει
∉ &notin; &#8713; Δεν ανήκει
∀ &forall; &#8704; Για κάθε
∃ &exist; &#8707; Υπάρχει
∅ &empty; &#8709; Κενό σύνολο
∇ &nabla; &#8711; Ανάδελτα
∏ &prod; &#8719; Γινόμενο
∑ &sum; &#8721; Άθροισμα
∗ &lowast; &#8727; Αστερίσκος

&radic; &#8730; Τετραγωνική ρίζα
∝ &prop; &#8733; Ανάλογο προς
∞ &infin; &#8734; Άπειρο
∠ &ang; &#8736; Γωνία
∧ &and; &#8743; Σύζευξη
∨ &or; &#8744; Διάζευξη
∩ &cap; &#8745; Τομή
∪ &cup; &#8746; Ένωση
′ &prime; &#x2032; Παράγωγος
″ &Prime; &#x2033; Δεύτερη παράγωγος
‴ &tprime; &#x2034; Τρίτη παράγωγος
⁗ &qprime; &#x2057; Τέταρτη παράγωγος
𝜕 &part; &#x2202; Μερικό διαφορικό
∫ &int; &#8747; Ολοκλήρωμα
∬ &Int; &#x222C; Διπλό ολοκλήρωμα
∭ &tint; &#x222D; Τριπλό ολοκλήρωμα
⨌ &qint; &#x2A0C; Τετραπλό ολοκλήρωμα
∮ &conint; &#x222E; Επικαμπύλιο

ολοκλήρωμα
∲ &cwconint; &#x2232; Δεξιόστροφο επικαμπύ-

λιο ολοκλήρωμα
∳ &awconint; &#x2233; Αριστερόστροφο επι-

καμπύλιο ολοκλήρωμα
∯ &Conint; &#x222F; Επιφανειακό

ολοκλήρωμα
∰ &Cconint; &#x2230; Τριδιάστατο

ολοκλήρωμα
δ/φ &ApplyFunction; &#x2061; Εφαρμογή συνάρτησης
δ/φ &InvisibleTimes; &#x2062; Αόρατο επί
δ/φ &InvisibleComma; &#x2063; Αόρατο κόμμα
δ/φ δ/υ &#x2064; Αόρατο συν
⋅ &sdot; &#x22C5; Εσωτερικό γινόμενο

διανυσμάτων
(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)
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Πίνακας 1 (συνέχεια)
Χαρακτήρας Όνομα HTML Δεκαεξαδικός Περιγραφή

⨯ &Cross; &#x2A2F; Εξωτερικό γινόμενο δια-
νυσμάτων

‖ &Vert; &#x2016; Κάθετες ορισμού
νόρμας

⟨ &lang; &#x27E8; Αριστερή γωνιακή
«παρένθεση»

⟩ &rang; &#x27E9; Δεξιά γωνιακή
«παρένθεση»

∘ &compfn; &#x2218; Σύνθεση συναρτήσεων
→ &rarr; &#x2192; Δεξί βέλος
↦ &mapsto; &#x21A6; Αντιστοίχιση

συνάρτησης
𝚤 &imath; &#x0131; Άτονο i
𝚥 &jmath; &#x0237; Άτονο j
… &hellip; &#x2026; Οριζόντια

αποσιωπητικά
⋮ &vellip; &#x22EE; Κάθετα αποσιωπητικά
⋯ &ctdot; &#x22EF; Ανασηκωμένα οριζόντια

αποσιωπητικά
⋰ &utdot; &#x22F0; Δεξιά διαγώνια

αποσιωπητικά
⋱ &dtdot; &#x22F1; Αριστερά διαγώνια

αποσιωπητικά

Στον Πίνακα 1 ορισμένοι τελεστές σημειώνονται με την ένδειξη ‘δ/φ’, γιατί
γι’ αυτούς δεν υπάρχει οπτική αναπαράσταση. Αυτό δεν είναι λάθος καθώς αφορά
χαρακτήρες που έχουν μια προκαθορισμένη σημασία, και όχι γλυφές οι οποίες εί-
ναι απλώς ζωγραφιές. Ειδικότερα ο χαρακτήρας εφαρμογή συνάρτησης θα πρέπει
να χρησιμοποιείται όταν γράφουμε μια παράσταση της μορφής 𝑥(𝑦) όπου δεν είναι
ξεκάθαρο αν το 𝑥 είναι συνάρτηση. Για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα, θα πρέπει
να σημειωθεί η παράσταση ως εξής:

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="block">
<mi>x</mi>
<mo>&ApplyFunction;</mo>
<mrow>
<mo>(</mo>
<mi>y</mi>
<mo>)</mo>

</mrow>
</math>

Το αόρατο συν χρησιμοποιείται σε παραστάσεις όπως η 2 

. Εδώ απλά βάζουμε το

σύμβολο αυτό μετά το 2 και πριν το 

. Η σημασία των άλλων δύο αόρατων χαρα-

κτήρων είναι προφανής. Τώρα πια το μόνο που μένει για να μπορέσουμε να σημειώ-
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σουμε τον τύπο 𝐸 = 𝑚𝑐 σε MathML είναι να δούμε πώς μπορούμε να σημειώσουμε
εκθέτες αλλά και δείκτες.

3.2 Δείκτες και εκθέτες

Για να σημειώσουμε έναν εκθέτη χρησιμοποιούμε το στοιχείο <sup> το οποίο
πρέπει να περιέχει πρώτα την βάση και μετά τον εκθέτη. Για παράδειγμα, η παρά-
σταση 𝑐 θα σημειωθεί ως εξής:

<msup>
<mi>c</mi>
<mn>2</mn>

</msup>

Άσκηση 3.1 Γράψτε τον κώδικα MathML για τον τύπο: 𝐸 = 𝑚𝑐. Προσοχή: Μην
ξεχάσετε τη χρήση του αόρατου επί.

Αν θέλουμε να σημειώσουμε έναν δείκτη, τότε απλά χρησιμοποιούμε το στοιχείο
<sub> το οποίο κατά αντιστοιχία με το <sup> πρέπει να περιέχει δύο στοιχεία. Έτσι
για να λάβουμε την παράσταση 𝑥𝑖, θα χρησιμοποιήσουμε τον παρακάτω κώδικα
MathML:

<msub>
<mi>x</mi>
<mi>i</mi>

</msup>

Άσκηση 3.2 Γράψτε τον κώδικα MathML για τον τύπο: 𝑥𝑖 .

Αν κάνατε την προηγούμενη άσκηση και είδατε το αποτέλεσμα σε έναν φυλλο-
μετρητή που κατανοεί τηνMathML, τότε μάλλον θα διαπιστώσατε πως ο δείκτης και
ο εκθέτης δεν είναι ευθυγραμμισμένοι. Σε κάποια άλλη εποχή αυτό θα ήταν αποδε-
κτό, αλλά σήμερα θεωρείται εντελώς απαράδεκτο! Επειδή, είτε βάλετε στο στοιχείο
<sub> το στοιχείο <sup> ή το ανάποδο, το απότελεσμα θα είναι εξίσου απαράδεκτο,
η λύση είναι να χρησιμοποιήσετε το στοιχείο <msubsup> το οποίο πρέπει να περιέ-
χει τρία στοιχεία: τη βάση, τον δείκτη (κάτω) και τον εκθέτη (άνω). Η λύση της
προηγούμενης άσκησης είναι ο παρακάτω κώδικας:

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

<mi>x</mi>
<mn>2</mn>
<mi>i</mi>

</msubsup>
</math>

Αν έχουμε έναν τύπο όπως 𝑒𝑖𝜃, τότε δεν είναι καθόλου προφανές πώς θα γρά-
ψουμε τον κώδικαMathML για να τον αναπαραστήσουμε. Αυτό που είναι προφανές
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είναι πως χρειαζόμαστε έναν μηχανισμό για να ομαδοποιούμε στοιχεία. Αυτό γίνε-
ται με το στοιχείο <mrow>. Έτσι η παράσταση 𝑒𝑖𝜃 θα μετατραπεί στον παρακάτω
κώδικα MathML:

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

<mn>e</mn>
<mrow>
<mn>i</mn>
<mn>&theta;</mn>

</mrow>
</msup>

</math>

Προσέξτε πως το γράμμα 𝜃 σημειώνεται με τον κώδικα &theta;. Αν αυτό σας ξενίζει,
τότε μπορείτε να βάλτε το γράμμα 𝜃 κανονικά στο αντίστοιχο στοιχείο αρκεί να
έχετε σημειώσει στον πρόλογο (στοιχείο <head>) του κώδικα HTML την παρακάτω
δήλωση:

<meta charset="UTF-8">

Άσκηση 3.3 Γράψτε τον κώδικα MathML για τον τύπο: (4𝛼 − 5𝛽).

3.3 Ρίζες

Υπάρχουν δύο στοιχεία για ριζικά: ένα για τετραγωνικές ρίζες και ένα για
οποιοδήποτε άλλο ριζικό. Το στοιχείο <msqrt> χρησιμοποιείται για τετραγωνικές
ρίζες. Για παράδειγμα, η παράσταση √𝛼 παράγεται από τον παρακάτω κώδικα:

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

<mi>α</mi>
</msqrt>\hfil

</math>

Αν η ριζική ποσότητα είναι κάτι σύνθετο δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε το
στοιχείο <mrow>. Αυτό όμως δεν ισχύει για το στοιχείο <mroot> το οποίο περιέχει
την ριζική ποσότητα και την ρίζα. Έτσι ο παρακάτω κώδικας

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

<mrow>
<msup>

<mi>α</mi>
<mn>2</mn>

</msup>
<mo>+</mo>
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<msup>
<mi>β</mi>
<mn>2</mn>

</msup>
</mrow>
<mn>3</mn>

</mroot>
</math>

δημιουργεί την παράσταση 

𝛼
 + 𝛽.

Άσκηση 3.4 Γράψτε τον κώδικα MathML για την παράσταση:
𝑛−
𝑎 + 𝑏.

3.4 Κλάσματα

Τα κλάσματα αποτελούν ένα βασικό στοιχείο του μαθηματικού κειμένου και
φυσικά η MathML υποστηρίζει την αναπαράσταση κλασμάτων με το στοιχείο
<mfrac>. Για παράδειγμα, ο παρακάτω κώδικας

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

<mrow>
<mi>x</mi><mo>+</mo><mn>1</mn>

</mrow>
<mrow>

<mi>y</mi><mo> &minus;</mo><mn>2</mn>
</mrow>

</mfrac>
</math>

αναπαριστά το παρακάτω κλάσμα:

𝑥 + 1
𝑦 − 2

.

Υπάρχουν τέσσερα χαρακτηριστικά επιπλέον κάποιον κοινών σε όλα τα στοι-
χεία, τα οποία και θα αναλυθούν παρακάτω, για τον καθορισμό της εμφάνισης ενός
κλάσματος.

linethickness Καθορίζει το πάχος της κλασματικής γραμμής. Δυνατές τιμές είναι
το thin, το medium, το thick ή ένα μήκος. Γενικά, η MathML αναγνωρίζει τα
ίδια μήκη που αναγνωρίζει το TEX. Παράλληλα, υπάρχουν και αρκετά προ-
καθορισμένα μήκη (Πίνακας 2), όπως ακριβώς συμβαίνει και με το TEX.

numalign Καθορίζει τη θέση του αριθμητή στο πάνω μέρος του κλάσματος. Οι δυ-
νατές τιμές είναι left, center και right.
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Όνομα μήκους Προτεινόμενη τιμή
veryverythinmathspace 1/18 em
verythinmathspace 2/18 em
thinmathspace 3/18 em
mediummathspace 4/18 em
thickmathspace 5/18 em
verythickmathspace 6/18 em
veryverythickmathspace 4/18 em
negativeveryverythinmathspace −1/18 em
negativeverythinmathspace −2/18 em
negativethinmathspace −3/18 em
negativemediummathspace −4/18 em
negativethickmathspace −5/18 em
negativeverythickmathspace −6/18 em
negativeveryverythickmathspace −7/18 em

Πίνακας 2: Προκαθορισμένα μαθηματικά μήκη.

denomalign Καθορίζει τη θέση του παρανομαστή στο πάνω μέρος του κλάσματος.
Οι δυνατές τιμές είναι left, center καιright.

bevelled Αν λάβει την τιμή true (να μην ξεχνάτε να βάζετε τις τιμές σε αγγλικά
εισαγωγικά!), τότε ένα κλάσμα δεν θα εμφανιστεί ως 


αλλά ως ½.

Κλείνοντας την παρουσίαση των κλασμάτων, ας δούμε ένα αρκετά πολύπλοκο
παράδειγμα. Ο κώδικας που ακολουθεί

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

<mo> &#x222B;<!--Ολοκλήρωμα--> </mo>
<mrow><mo>&minus;</mo><mfrac><mi>π</mi><mn>2</mn></mfrac></mrow>
<mrow><mo>+</mo><mfrac><mi>π</mi><mn>2</mn></mfrac></mrow>

</msubsup>
<mrow>

<msup>
<mi>sin</mi>
<mn>2</mn>

</msup>
<mo>(</mo><mi>x</mi><mo>)</mo>
<mo> &#x2062; <!--Αόρατο επί--> </mo>
<mrow>
<mi>d</mi>
<mi>x</mi>
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</mrow>
</mrow>

</mrow>
</math>

δίνει την παρακάτω μαθηματική παράσταση:


+ 𝜋

− 𝜋
sin(𝑥)𝑑𝑥.

Προσέξτε πώς ομαδοποιούνται διάφορα μέρη της παράστασης ώστε να γίνει σωστά
η οπτική διάταξη (ή στοιχειοθεσία, αν προτιμάτε αυτόν τον όρο) της παράστασης.

Άσκηση 3.5 Ξαναγράψτε τον παραπάνω κώδικαMathML θέτωντας στα κλάσματα

bevelled="true"

και συγκρίνετε το αποτέλεσμα.

4 Διανύσματα, παράγωγοι…

Στις μαθηματικές εξισώσεις και τύπους χρησιμοποιούμε παραγώγους ως προς
τον χρόνο, διανύσματα και γενικότερα θέλουμε να μπορούμε να βάζουμε τονικά
σύμβολα πάνω σε γράμματα ή ονόματα γενικότερα. Σε αυτή την ενότητα περιγρά-
φεται πώς μπορούμε να βάλουμε τόνους όλων των ειδών σε μαθηματικά σύμβολα.

4.1 Κάτω άγκιστρα

Το στοιχείο <munder> υπάρχει για να μπορούμε να βάζουμε σύμβολα κάτω από
κάποιο γράμμα ή μία παράσταση. Αν απλά θέλουμε να υπάρχει από κάτω, τότε
χρησιμοποιούμε το στοιχείο ως εξής:

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

</munder>
</math>

Προσέξτε πως πρώτα μπαίνει το σύμβολο και μετά το τονικό σύμβολο. Ο παραπάνω
κώδικας δίνει το αριστερό από τα δύο παρακάτω τονισμένα γραμμματα, δηλαδή
αυτό στο οποίο ο τόνος είναι πολύ μακριά.

x
.
x.

Παραδείγματα MathML file:///export/home/apostolo/work/reports/Tutorial...

1 of 1 19/11/2013 08:25 μ.μ.
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Αν ο τόνος πρέπει να εφανιστεί όπως στο δεξιό τονισμένο γράμμα, τότε πρέπει να
χρησιμοποιήσουμε το στοιχείο ως εξής;

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="block">
<munder accentunder="true">
<mi>x</mi>
<mo>.</mo>

</munder>
</math>

Το στοιχείο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βάλουμε άγκιστρα κάτω από
μαθηματικές παραστάσεις. Για παράδειγμα, η παράσταση

x+⋯+ x   

n times

Παραδείγματα MathML file:///export/home/apostolo/work/reports/Tutorial...

1 of 1 20/11/2013 08:37 μ.μ.

παράγεται από τον παρακάτω κώδικα:

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

<mi> x </mi>
<mo> + </mo>
<mi> &#x22EF; <!--MIDLINE HORIZONTAL ELLIPSIS--> </mi>
<mo> + </mo>
<mi> x </mi>

</mrow>
<munder>

<mo> &#x23DF; <!--BOTTOM CURLY BRACKET--> </mo>
<mtext>n times</mtext>

</munder>
</munder>

</math>

Στον παραπάνω κώδικα χρησιμοποιήθηκε το στοιχείο <mtext> με το οποίο μπο-
ρούμε να εισάγουμε κείμενο σε κάποια μαθηματική παράσταση. Προσέξτε επίσης
πως το σύμβολο ⋯ έχει εισαχθεί ως μαθηματικό όνομα καθώς καταλαμβάνει μία
θέση στο άθροισμα.

4.2 Πάνω άγκιστρα

Αν θέλαμε να γράψουμε την προηγούμενη παράσταση αλλά να έχουμε το άγκι-
στρο από πάνω, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το στοιχείο <mover> όπως φαινεται
παρακάτω:

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

<mi> x </mi>
<mo> + </mo>
<mi> &#x22EF; <!--MIDLINE HORIZONTAL ELLIPSIS--> </mi>
<mo> + </mo>
<mi> x </mi>

</mrow>
<mover>

<mo> &#x23DE;<!--TOP CURLY BRACKET--> </mo>
<mtext>n times</mtext>

</mover>
</mover>

</math>

Τα σύμβολα του παρακάτω πίνακα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το στοιχείο
<mover>:

Σύμβολο Οντότητα Δεκαεξαδικό
→ &rarr; &#x2192;
↔ &harr; &#x2194;
− δεν υπάρχει &#x002D;

Άσκηση 4.1 Γράψτε τον κώδικα που παράγει τον τύπο: 𝛼.

4.3 Και από πάνω και από κάτω!

Στην Ενότητα 3.4 είδαμε ένα παράδειγμα κώδικα που δημιουργεί ένα ολοκλή-
ρωμα. Αν πληκτρολογήσετε τον κώδικα, τότε θα δείτε πως τα όρια του ολοκληρώ-
ματος εμφανίζονται στα πλάγια του συμβόλου του ολοκληρώματος, ακριβώς όπως
φαίνεται στο δεξιό ολοκλήρωμα της παρακάτω εικόνας:



0

−∞

     
0

−∞

Παραδείγματα MathML file:///export/home/apostolo/work/reports/Tutorial...

1 of 1 20/11/2013 09:53 μ.μ.

Για να λάβουμε ένα ολοκλήρωμα όπως το πρώτο της παραπάνω εικόνας, θα πρέπει
να χρησιμοποιήσουμε το στοιχείο <munderover>. Αυτό το στοιχείο βάζει στην ίδια
νοητή γραμμή από ένα σύμβολο, δύο σύμβολα: το ένα πάνω και το άλλο κάτω. Στο
στοιχείο σημειώνουμε το βασικό σύμβολο και στη συνέχεια τα δύο σύμβολα. Έτσι
ο κώδικας που ακολουθεί δείχνει πώς δημιουργήθηκε το πρώτο ολοκλήρωμα:

<munderover>
<mo> &#x222B;<!--ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ--> </mo>
<mn> 0 </mn>



i

i

“eutypon30-31” — 2013/11/30 — 9:08 — page 42 — #46
i

i

i

i

i

i

42 Α. Συρόπουλος

<mi> &minus;&#x221E;<!--ΑΠΕΙΡΟ--> </mi>
</munderover>

Για λόγους πληρότητας, ορίστε και ο κώδικας που παράγει το δεύτερο ολοκλήρωμα:
<msubsup>
<mo> &#x222B;<!--ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ--> </mo>
<mn> 0 </mn>
<mi> &minus;&#x221E;<!--ΑΠΕΙΡΟ--> </mi>

</msubsup>

4.4 Κρύβοντας πράγματα…

Ας υποθέσουμε πως θέλουμε να γράψουμε μια παράσταση όπως αυτή που ακο-
λουθεί: 𝑥 + 𝑦 + 𝑧

𝑥 + 𝑧
Για να σημειώσουμε τον παρανομαστή αυτού του κλάσματος, θα πρέπει να χρησι-
μοποιήσουμε κώδικα όπως αυτόν που ακολουθεί:

<mrow>
<mi> x </mi>
<mphantom>
<mo form="infix"> + </mo>
<mi> y </mi>

</mphantom>
<mo> + </mo>
<mi> z </mi>

</mrow>

Εδώ χρησιμοποιούμε το στοιχείο <mphantom> το οποίο απλά προσθέτει τόσο κενό
χώρο όσον θα καταλάμβαναν τα στοιχεία που περικλείει. Αυτός εξάλλου είναι και ο
λόγος που προσδιορίζεται πως το + είναι δυαδικός τελεστής και όχι πρόσημο. Έναν
διαφορετικό τρόπο να λάβουμε το ίδιο αποτέλεσμα δίνει ο παρακάτω κώδικας:

<mrow>
<mi> x </mi>
<mphantom>
<mo> + </mo>

</mphantom>
<mphantom>
<mi> y </mi>

</mphantom>
<mo> + </mo>
<mi> z </mi>

</mrow>

Άσκηση 4.2 Γράψτε κώδικα που παράγει ολόκληρο το κλάσμα.
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Τιμή της notation Αποτέλεσμα
"longdiv" x× y

x× y

x× y

x× y

x× y

x× y

Παραδείγματα MathML file:///export/home/apostolo/work/reports/Tutoria...

1 of 1 23/11/2013 07:52 μ.μ.

"actuarial"

x× y

x× y

x× y

x× y

x× y

x× y

Παραδείγματα MathML file:///export/home/apostolo/work/reports/Tutoria...

1 of 1 23/11/2013 07:52 μ.μ.

"radical"

x× y

x× y

x× y

x× y

x× y

x× y

Παραδείγματα MathML file:///export/home/apostolo/work/reports/Tutoria...

1 of 1 23/11/2013 07:52 μ.μ.

"box"

x× y

x× y

x× y

x× y

x× y

x× y

Παραδείγματα MathML file:///export/home/apostolo/work/reports/Tutoria...

1 of 1 23/11/2013 07:52 μ.μ.

"roundedbox"

x× y

x× y

x× y

x× y

x× y

x× y

Παραδείγματα MathML file:///export/home/apostolo/work/reports/Tutoria...

1 of 1 23/11/2013 07:52 μ.μ.

"circle"

x× y

x× y

x× y

x× y

x× y

x× y

Παραδείγματα MathML file:///export/home/apostolo/work/reports/Tutoria...

1 of 1 23/11/2013 07:52 μ.μ.

"left right" x× y

x× y

x× y

x× y

x× y

x× y

x× y

Παραδείγματα MathML file:///export/home/apostolo/work/reports/Tutoria...

1 of 1 23/11/2013 08:13 μ.μ.

"top bottom"

x× y

x× y

x× y

x× y

x× y

x× y

x× y

Παραδείγματα MathML file:///export/home/apostolo/work/reports/Tutoria...

1 of 1 23/11/2013 08:13 μ.μ.

"updiagonalstrike"

x× y

x× y

x× y

x× y

x× y

x× y

x× y

Παραδείγματα MathML file:///export/home/apostolo/work/reports/Tutoria...

1 of 1 23/11/2013 08:13 μ.μ.

"downdiagonalstrike"

x× y

x× y

x× y

x× y

x× y

x× y

x× y

Παραδείγματα MathML file:///export/home/apostolo/work/reports/Tutoria...

1 of 1 23/11/2013 08:13 μ.μ.

"verticalstrike"

x× y

x× y

x× y

x× y

x× y

x× y

x× y

Παραδείγματα MathML file:///export/home/apostolo/work/reports/Tutoria...

1 of 1 23/11/2013 08:13 μ.μ.

"horizontalstrike"

x× y

x× y

x× y

x× y

x× y

x× y

x× y

Παραδείγματα MathML file:///export/home/apostolo/work/reports/Tutoria...

1 of 1 23/11/2013 08:13 μ.μ.

"madruwb"

x× y

x× y

x× y

x× y

x× y

x× y

x× y

Παραδείγματα MathML file:///export/home/apostolo/work/reports/Tutoria...

1 of 1 23/11/2013 08:13 μ.μ.

Πίνακας 3: Τιμές του χαρακτηριστικού notation του στοιχείου <menclose> και παραγόμενο αποτέλε-

σμα.

4.5 Περικλείοντας εκφράσεις σε σχήματα

Το στοιχείο <menclose> επιτρέπει να περικλείονται μαθηματικό κείμενο σε διά-
φορα σχήματα. Τα σχήματα δίνονται ως τιμές του χαρακτηριστικού notation ενώ
η μαθηματική παράσταση είναι όρισμα του στοιχείου. Στον Πίνακα 3 δίνονται οι
διάφορες τιμές που μπορεί να λάβει το χακτηριστικό. Επειδή είναι δυνατό να συν-
δυάσουμε τιμές ώστε να λάβουμε το αντίστοιχο αποτέλεσμα, σε δύο περιπτώσεις
υπάρχει συνδυασμός τιμών. Το κάθε σχήμα παράγεται από κώδικα όπως ο παρα-
κάτω:

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="block">
<menclose notation="downdiagonalstrike">
<mi> x </mi><mo> &times; </mo><mi> y </mi>

</menclose>
</math>

Άσκηση 4.3 Γράψτε κώδικα που παράγει την παράσταση 𝑥 + 𝑦 = 5 σε κύκλο που
είναι σε πλαίσιο. (Υπόδειξη: θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε συνδυασμό τιμών του
χαρακτηριστικού notation.)
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5 Πίνακες

Οι πίνακες είναι βασικές μαθηματικές οντότητες και έτσι η MathML παρέχει
εργαλeία για την δημιουργία πινάκων αλλά και συναφών αντικειμένων (π.χ. ορι-
ζουσών). Η έκφραση που ακολουθεί αποτελεί ένα τυπικό παράδειγμα πίνακα.

A =
a b

c d

⎡

⎣

⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢

⎤

⎦

⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥

Παραδείγματα MathML file:///export/home/apostolo/work/reports/Tutoria...

1 of 1 24/11/2013 07:00 μ.μ.

Για να δημιουργήσουμε τον πίνακα, χρησιμοποιούμε το στοιχείο <mtable>. Η κάθε
γραμμή του πίνακα είναι μέρος του αντικειμένου <mtr> και το κάθε ξεχωριστό στοι-
χείο είναι μέρος του αντικειμένου <mtd>. (Αναγνώστες εξοικιωμένοι με την HTML
θα έχουν αναγνωρίσει ήδη ομοιότητες με το στοιχείο <table> της HTML.) Ας δούμε
πώς δημιουργούμε τον πίνακα της παραπάνω παράστασης:

<mtable>
<mtr> <!-- <---------------< Πρώτη γραμμή-->

<mtd><mi>a</mi></mtd> <!--Πρώτο στοιχείο-->
<mtd><mi>b</mi></mtd> <!--Δεύτερο στοιχείο-->

</mtr>
<mtr> <!-- <---------------< Δεύτερη γραμμή-->

<mtd><mi>c</mi></mtd>
<mtd><mi>d</mi></mtd>

</mtr>
</mtable>

Ο πιο προφανής τρόπος για βάλουμε τις αγκύλες είναι ο εξής:

<mrow>
<mo>[</mo>
..........
<mo>]</mo>

</mrow>

Εναλλακτικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το στοιχείο <mfenced> όπως φαίνεται
παρακάτω:

<mfenced open="[" close="]"> -->
.........

</mfenced>

Η τιμή του χαρακτηριστικού open είναι το σύμβολο που μπαίνει στα αριστερά του
πίνακα και η τιμή του χαρακτηριστικού close είναι το σύμβολο που μπαίνει στα
δεξιά του πίνακα. Ας δούμε ακόμη ένα παράδειγμα. Την μαθηματική παράσταση
που ακολουθεί
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δ(x) =
+∞, x = 0

0, x ≠ 0

⎧
⎨
⎩

⎪⎪⎪⎪
⎪⎪⎪⎪

Παραδείγματα MathML file:///export/home/apostolo/work/reports/Tutoria...

1 of 1 24/11/2013 08:42 μ.μ.

τη δημιουργεί ο παρακάτω κωδικας:

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="block">
<mi>δ</mi>
<mo>&ApplyFunction;</mo>
<mo>(</mo>
<mi>x</mi>
<mo>)</mo>
<mo>=</mo>
<mfenced open="{" close="">
<mtable>

<mtr>
<mtd><mo>+&infin;,</mo></mtd>
<mtd><mi>x</mi><mo>=</mo><mn>0</mn></mtd>

</mtr>
<mtr>
<mtd><mn>0,</mn></mtd>
<mtd><mi>x</mi><mo>&ne;</mo><mn>0</mn></mtd>

</mtr>
</mtable>

</mfenced>
</math>

Ας δούμε ακόμη ένα παράδειγμα πίνακα όπου χρησιμοποιούμε διάφορα αποσιωπη-
τικά:

α11 ⋯ α1n

⋮ ⋱ ⋮

αm1 ⋯ αmn

⎡

⎣

⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢

⎤

⎦

⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥

Παραδείγματα MathML file:///export/home/apostolo/work/reports/Tutoria...

1 of 1 25/11/2013 07:21 μ.μ.

Ο κώδικας που παράγει αυτόν τον πίνακα ακολουθεί:

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="block">
<mfenced open="[" close="]">
<mtable>

<mtr> <!--Πρώτη γραμμή-->
<mtd>
<msub>

<mi>α</mi>
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<mrow>
<mn>1</mn><mo>&InvisibleComma;</mo><mn>1</mn>

</mrow>
</msub>

</mtd>
<mtd>
<mi>&ctdot;</mi>

</mtd>
<mtd>
<msub>

<mi>α</mi>
<mrow>
<mn>1</mn><mo>&InvisibleComma;</mo><mi>n</mi>

</mrow>
</msub>

</mtd>
</mtr>
<mtr> <!-- Δεύτερη γραμμή -->
<mtd>
<mi>&vellip;</mi>

</mtd>
<mtd>
<mi>&dtdot;</mi>

</mtd>
<mtd>
<mi>&vellip;</mi>

</mtd>
</mtr>
<mtr> <!-- Τρίτη γραμμή -->
<mtd>
<msub>

<mi>α</mi>
<mrow>
<mi>m</mi><mo>&InvisibleComma;</mo><mn>1</mn>

</mrow>
</msub>

</mtd>
<mtd>
<mi>&ctdot;</mi>

</mtd>
<mtd>
<msub>

<mi>α</mi>
<mrow>
<mi>m</mi><mo>&InvisibleComma;</mo><mi>n</mi>
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</mrow>
</msub>

</mtd>
</mtr>

</mtable>
</mfenced>

</math>

Υπάρχουν διάφορα χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να καθορίσουν την εμ-
φάνιση ενός πίνακα. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι:

width Το πλάτος του πίνακα. Η τιμή μπορεί να εκφραστεί με κάποιο αριθμό και
μία μονάδα μήκους (απόλυτο μήκος) ή σε ποσοστό του οριζόντιου πλάτος
(σχετικό μήκος).

side Η θέση του αριθμού που συνοδεύει μια φόρμουλα. Οι δυνατές τιμές που μπορεί
να λάβει είναι: "left", "right", "leftoverlap" και "rightoverlap".

frame Το είδος μπορντούρας που θα προστεθεί στον πίνακα. Μπορεί να είναι
"none" (εξ ορισμού τιμή), "solid" ή "dashed".

framespacing Προσδιορίζει τον επιπλέον κενό χώρο που προστίθεται μεταξύ ενός
πίνακα και της μπορντούρας αν έχουμε καθορίσει πως θέλουμε να υπάρχει.
Η τιμή είναι δύο μήκη και το πρώτο καθορίζει τον κενό χώρο στα αριστερά
και τα δεξιά ενώ το δεύτερο καθορίζει το κενό από πάνω και από κάτω.

rowalign Μπορεί να λάβει τις τιμές "top", "bottom", "center", "baseline" ή
"axis" και καθορίζει την κάθετη στοίχιση κελιών σε σχέση με άλλα κελιά
στην ίδια γραμμή.

rowlines Προσδιορίζει το είδος της μπορτούρας που μπαίνει μεταξύ γραμμών.
Μπορεί να πάρει τις τιμές "none", "solid" (γραμμές) και "dashed" (διακε-
κομένες γραμμές).

rowspacing Ο κενός χώρος μεταξύ κάθε γραμμής. Η τιμή του χαρακτηριστικού εί-
ναι ένα μήκος.

columnalign Μπορεί να λάβει τις τιμές "left", "right", ή "center" και καθορίζει
την οριζόντια στοίχιση κελιών σε σχέση με άλλα κελιά στην ίδια στήλη. .

columnlines Προσδιορίζει το είδος της μπορτούρας που μπαίνει μεταξύ στηλών.
Μπορεί να πάρει τις τιμές "none", "solid" (γραμμές) και "dashed" (διακεκο-
μένες γραμμές).

columnspacing Ο κενός χώρος μεταξύ κάθε στήλς. Η τιμή του χαρακτηριστικού
είναι ένα μήκος.

columnwidth Το πλάτος κάθε στήλης. Η τιμή του χαρακτηριστικού είναι ένα μήκος.
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equalrows Προσδιορίζει αν κάθε γραμμή θα πρέπει να έχει το ίδιο ύψος. Η τιμή
μπορεί να είναι "true" (ναι) ή "false" (όχι).

equalcolumns Προσδιορίζει αν κάθε στήλη θα πρέπει να έχει το ίδιο πλάτος. Η τιμή
μπορεί να είναι "true" (ναι) ή "false" (όχι).

Αριθμοί εξισώσεων Το στοιχείο <mtable> χρησιμοποιείται και για τη δημιουρ-
γία αριθμούμενων εξισώσεων. Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιούμε το υπο-στοιχείο
<mlabeledtr> του οποίου το χαρακτηριστικό id αντιπροσωπεύει τον αριθμό της
εξίσωσης. Ο αριθμός εξίσωσης που θέλουμε να φαίνεται, μπαίνει σε ένα υποστοι-
χείο <mtd>. Προσέξτε πως εδώ δεν υπάρχει αυτόματη εμφάνιση αριθμού εξίσωσης
όπως συμβαίνει με το LATEX. Όμως δεν θα πρέπει να ξεχνάτε πως το LATEX είναι ουσια-
στικά μια γλώσσα προγραμματισμού ενώ η MathML μια υπογλώσσα επισήμανσης.
Το παρακάτω απλό αλλά πλήρες παράδειγμα δείχνει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει
να γράφουμε εξισώσεις και τους αριθμούς τους:

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="block">
<mtable>
<mlabeledtr id='e-is-h-v'> <!--αναπαράσταση αριθμού εξίσωσης-->

<mtd>
<mtext> (2.1) </mtext> <!--αριθμός εξίσωσης που φαίνεται-->

</mtd>
<mtd> <!--εδώ μπαίνει η εξίσωση -->
<mrow>
<mi>E</mi>
<mo>=</mo>
<mrow>

<mi>h</mi>
<mo>&#x2062;<!--ΑΟΡΑΤΟ ΕΠΙ--></mo>
<mi>ν</mi>

</mrow>
</mrow>

</mtd>
</mlabeledtr>

</mtable>
</math>

Αν δοκιμάσατε το παράδειγμα αυτό και δεν εμφανίστηκε αριθμός εξίσωσης, μην
ανησυχείται δεν υπάρχει πρόβλημα! Απλά προσθέστε τον παρακάτω κώδικα κάπου
στο στοιχείο <head>:

<head>
..........
<style>
mlabeledtr > mtd:first-child {

display: table-cell;
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}
</style>

..........
</head>

6 Χρώματα και άλλα

Εκτός από τα χαρακτηριστικά που περιγράφηκαν στις προηγούμενες ενότητες,
όλα τα στοιχεία τηςMathML μπορούν να πάρουν και τα χαρακτηριστικά mathcolor
και mathbackground. Το πρώτο χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να έχουμε χρωματι-
στά γράμματα ή σύμβολα και το δεύτερο όταν θέλουμε να εμφανίζεται μια παρά-
σταση σε έγχρωμο φόντο. Το χρώμα μπορεί να γραφεί ως #RRGGBB, όταν θέλουμε βα
προσδιορίσουμε νόνοι μας το χρώμα, ή να είναι το όνομα κάποιου προκαθορισμέ-
νου χρώματος HTML. Τα χρώματα αυτά είναι: "aqua", "black", "blue", "fuchsia",
"gray", "green", "lime", "maroon", "navy", "olive", "purple", "red", "silver",
"teal", "white", και "yellow".

Στην πρώτη περίπτωση σημειώνουμε με κεφαλαία δεκαεξαδικά ψηφία το χρώμα.
Για παράδειγμα, το μαύρο σημειώνεται με #000000, το κίτρινο με #FFFF00 κ.λπ.²

Ένα άλλο χαρακτηριστικό το οποίο μπορεί να έχουν όλα τα στοιχεία είναι
το mathsize, με το οποίο καθορίζουμε το μέγεθος των συμβόλων που απαρτί-
ζουν μία μαθηματική παράσταση. Yπάρχουν τρεις προκαθορισμένες τιμές: "small",
"normal" και "big", με την ανάλογη σημασία, ή να θέσουμε κάποιο συγκεκριμένo
μήκος.

7 Επίλογος

Τώρα πια γνωρίζεται αρκετή MathML ώστε να μπορείτε να βάζετε μαθηματικό
κείμενο σε σελίδες HTML. Φυσικά αν υπάρχουν πράγματα που δεν καλύφθηκαν
εδώ, και υπαρχουν αρκετά πράγματα που δεν καλύφθηκαν, θα πρέπει να μελετήσετε
το κείμενο που περιγράφει πλήρως την MathML:

http://www.w3.org/TR/MathML3/

²Βλ. http://www.w3schools.com/html/html_colors.asp για μία παρουσίαση των χρωμάτων στην
HTML.
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Mια σύντομη εισαγωγή στο ShareLATEX

Ιωάννης Δημάκος

Πανεπιστήμιο Πατρών

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

26504 Ρίο, Πάτρα

Η/Τ: idimakos at upatras dot gr

Το άρθρο αυτό είναι μια σύντομη εισαγωγή στο sharelatex.com, έναν δικτυακό
τόπο και πρόγραμμα επεξεργασίας online αρχείων LATEX. Το ShareLATEX επι-
τρέπει στο χρήστη να έχει πρόσβαση, να επεξεργάζεται αρχεία LATEXμέσω του
browser που χρησιμοποιεί χωρίς να είναι υποχρεωτική η ύπαρξη του LATEX στον
υπολογιστή του χρήστη. Επίσης, επιτρέπει την διαδικτυακή συνεργασία μεταξύ
χρηστών στο ίδιο αρχείο.

A brief introduction to ShareLATEX, by Ioannis Dimakos — e present article is a
brief introduction to sharelatex.com, a site offering online editing and compi-
lation of LATEX files. ShareLATEX allows users to access and process their LATEX files
via their browser without the necessity of having a local LATEX installation. It also
allows the online sharing and cooperation between users of the same file(s).

1 Εισαγωγή

Σύμφωνα με το σχετικό λήμμα της Wikipedia¹, το ShareLATEX είναι ένας κειμε-
νογράφος και επεξεργαστής online για τη δημιουργία συνεργατικών project (συ-
νεργατικών σε πραγματικό χρόνο) που καταλήγουν στην παραγωγή online κειμέ-
νων σε μορφή .pdf. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο δικτυακό τόπο του
ShareLATEX (http://www.sharelatex.com/) και πιο συγκεκριμένα στη σχετική σε-
λίδα (http://www.sharelatex.com/about/) των δημιουργών του νέου αυτού περι-
βάλλοντος, Henry Oswald και James Allen. Στο σύντομο άρθρο θα προσπαθήσουμε
να παρουσιάσουμε το ShareLATEX και θα περιγράψουμε μερικά από τα χαρακτηρι-
στικά του.

Σε επικοινωνία μας με τον Henry Oswald, ο τελευταίος μάς εξήγησε πως έφτιαξε
το ShareLATEX για τις ανάγκες της διατριβής του. Με τα δικά του λόγια,

“I built the first version of ShareLATEX because I was finding it hard to
share my TEX with other people during my Master’s, it seemed a tool
that obviously needed to be built. As simple as that.”

¹http://en.wikipedia.org/wiki/ShareLaTeX
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Και έτσι, από την προσπάθειά του αυτή προέκυψε το ShareLATEX με τη βοήθεια και
συνεργασία του James Allen, ο οποίος δούλευε ήδη σε ένα προηγούμενο περιβάλλον
online, το ScribTEX (http://www.scribtex.com/).

Σύμφωνα με τον Oswald, στόχος του ShareLATEX είναι η διευκόλυνση νέων χρη-
στών του LATEX:

“We want to bring the barrier down on TEX, making it easier for new
people to get working quickly without giving up and going to Word.”

Αναμφίβολα, πρόκειται για ένα αρκετά φιλόδοξο έργο που προσπαθεί να
συνδυάσει τη δύναμη του TEX με την ευελιξία του φυλλομετρητή (browser). Το
ShareLATEX επιτρέπει στους χρήστες να εργάζονται είτε μόνοι τους είτε συνεργατικά
με άλλους σε κάποιο κείμενο χωρίς να είναι αναγκαία η ύπαρξη εγκατάστασης κά-
ποιας διανομής TEX τοπικά, στον υπολογιστή του χρήστη. Όλα τα στάδια της συγ-
γραφής (εισαγωγή κώδικα, επεξεργασία-compilation, παραγωγή τελικού αρχείου
.pdf) γίνεται στους διακομιστές του ShareLATEX και οι χρήστες έχουν πρόσβαση
στον κώδικα αλλά και στο τελικό αρχείο μέσω του φυλλομετρητή της προτίμησής
τους. Αυτό σημαίνει πως μπορεί ο χρήστης να δουλέψει σε ένα κείμενό του (μικρό
ή μεγάλο, δεν έχει σημασία), αρκεί να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και να έχει
μεταφέρει τα αρχεία που τον ενδιαφέρουν στον ιστοχώρο του ShareLATEX.

2 Στο περιβάλλον του ShareLATEX

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, το ShareLATEX βρίσκεται στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση http://www.sharelatex.com/ απ’ όπου μπορούμε να εγγραφούμε
ως χρήστες ή, αν είμαστε ήδη εγγεγραμμένοι, να εισαχθούμε στο περιβάλλον εργα-
σίας και να αρχίσουμε να δουλεύουμε το κείμενό μας (Εικόνα 1). Η εγγραφή είναι
απλή καθώς το σύστημα ζητάει μόνο να δώσουμε μια έγκυρη ηλεκτρονική διεύ-
θυνση και ένα συνθηματικό (password) που θα χρησιμοποιήσουμε στον ιστοχώρο.
Σχεδόν αμέσως, θα λάβουμε ένα ευχετήριο μήνυμα από τον Henry Oswald με το
καλωσόρισμα στον ιστοχώρο και είμαστε έτοιμοι.

Αξίζει να σημειωθεί εδώ πως το ShareLATEX προσφέρει δωρεάν αλλά και επί πλη-
ρωμή συνδρομές κλιμακούμενου κόστους, οι οποίες έχουν διαφορετικές παρεχόμε-
νες υπηρεσίες. Πάντως, για τους περισσότερους (ή έστω αρκετούς), μια απλή και
δωρεάν συνδρομή επαρκεί όχι μόνο για την πρώτη γνωριμία αλλά και για ουσια-
στική εργασία με τον ιστοχώρο.

Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, τη δουλειά μας στο περιβάλλον του ShareLATEX.

3 Το πρώτο project

Αφού κάνουμε login, η επόμενη σελίδα που θα δούμε στην οθόνη μας θα παρου-
σιάζει διάφορες χρηστικές πληροφορίες και επιλογές. Εδώ έχουμε τη δυνατότητα
να δημιουργήσουμε ένα νέο project (βλ. Εικόνα 2), να ρυθμίσουμε κατάλληλα τη μη-
χανή (υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μεταξύ κλασικού LATEX, pdfLATEXή XƎLATEX),
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Εικόνα 1: Η αρχική σελίδα του ShareLATEX.

Εικόνα 2: Εδώ φτιάχνουμε το πρώτο μας project.

να βρούμε οδηγίες και βοήθεια (από το κεντρικό μενού επιλογών στο άνω μέρος της
οθόνης).

Ξεκινώντας να δημιουργήσουμε ένα νέο project (το πρώτο μας, άλλωστε, στο
περιβάλλον αυτό), βλέπουμε πως οι δημιουργοί του ShareLATEX μάς προσφέρουν
διάφορες επιλογές, όπως να ξεκινήσουμε με ένα κενό project, να δούμε ένα υπο-
δειγματικό project, να ανεβάσουμε εμείς μια σειρά αρχείων από τον υπολογιστή μας
(σε συμπιεσμένη μορφή), αλλά και να επιλέξουμε από μια σειρά έτοιμων προτύπων
(template) που θα καλύψουν τις ανάγκες των περισσοτέρων χρηστών (Εικόνα 3).
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Εικόνα 3: Οι επιλογές προτύπων (template).

Δοκιμάστε να δείτε την επιλογή για βιογραφικό σημείωμα CV ή Resume, όπου πα-
ρατίθενται δεκαπέντε διαφορετικά πρότυπα βιογραφικών, ή την επιλογή Journal
Article, με περισσότερα από τριάντα πρότυπα για επιστημονικά περιοδικά.

Ο όρος «project» αφορά τόσο το αρχείο (ή τα αρχεία) με τον πηγαίο κώδικα
(source code) όσο και όποια άλλα, συνοδευτικά αρχεία που πιθανόν να χρειάζονται
για την επιτυχή δημιουργία του αρχείου .pdf.

Αν για παράδειγμα, χρειάζομαστε κάποια ξεχωριστή γραμματοσειρά, αρχεία
γραφικών (σε μορφή .jpg, .png), αρχεία βιβλιογραφίας (.bib), τότε αυτά τα αρχεία
μπορούν να ανεβούν στον ιστοχώρο από τον δικό μας υπολογιστή. Για τις ανάγ-
κες ετούτου του άρθρου, που ετοιμάστηκε φυσικά στο ShareLATEX, χρησιμοποιήθη-
καν οι γραμματοσειρές Didot της Εταιρείας Ελληνικών Τυπογραφικών Στοιχείων
(ΕΕΤΣ² (http://www.greekfontsociety.gr)). Επειδή, όμως, το σύστημα δεν γνωρί-
ζει τις συγκεκριμένες γραμματοσειρές, τις προσθέτουμε εμείς. Μπορείτε να δείτε κι
εσείς το project του άρθρου αυτού στην εξής διεύθυνση: https://www.sharelatex.
com/project/52a0ca541479202876004540?r=4a523bb4&rs=ps&rm=d.

Όποια και αν είναι η επιλογή μας το σύστημα θα μας δώσει το εξής περιβάλλον
εργασίας χωρισμένο σε τρεις στήλες (Εικόνα 4). Αριστερά, θα δούμε τα στοιχεία
του project με το κύριο αρχείο κώδικα (στην προκειμένη περίπτωση το όνομα του
αρχείου είναι το κοινότυπο main.tex, αν και θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο), τέσ-
σερα αρχεία .ttf (true type font) για τις διάφορες μορφές της γραμματοσειράς
GFSDidot, και τέσσερα αρχεία γραφικών (σε μορφή .jpg) που έχουμε ενσωματώσει
στο κείμενό μας.

Η μεσαία στήλη (όλες οι στήλες μπορούν να αυξομειωθούν σε μέγεθος), είναι ο
χώρος γραφής του κώδικά μας — ο online editor, αν προτιμάτε. Εδώ γράφουμε το
κείμενό μας. Στη δεξιά στήλη βλέπουμε το αρχείο .pdf που προκύπτει από την επε-

²Στο τεύχος 20 του Εὐτύπου, που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2008, υπάρχει άρθρο για την ΕΕΤΣ.
Το άρθρο, όπως και όλο το τεύχος του Εὐτύπου, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα http://www.eutypon.
gr/eutypon/e-cont-20.html.
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Εικόνα 4: Το project του άρθρου αυτού.

ξεργασία του κώδικά μας. Αυτό γίνεται με ένα απλό κλικ στην επιλογή Recompile
(το πράσινο κουμπί στην οθόνη). Δεξιά από την επιλογή Recompile υπάρχουν οι επι-
λογές Logs και Download. Η επιλογή Logs παρουσιάζει μηνύματα που ανακύπτουν
κατά την επεξεργασία του κώδικα. Δεν είναι το συνηθισμένο και λεπτομερές log
output που βγάζει η οικογένεια του TEX, αλλά μια πιο απλουστευμένη μορφή του.
Ωστόσο, το σύστημα δίνει τη δυνατότητα να δούμε και τa raw logs (όπως τα ονομά-
ζει), δηλαδή, το συνηθισμένο log output της επεξεργασίας του κώδικα. Αν υπάρχουν
απλώς προειδοποιήσεις (warnings), εμφανίζεται ένας αριθμός σε πορτοκαλί φόντο,
ενώ αν υπάρχουν σφάλματα (errors), τότε ο αριθμός είναι σε κόκκινο φόντο, ενώ στη
μεσαία στήλη (εκεί όπου εισάγουμε τον κώδικά μας υπάρχει ένα σημαδάκι (ένα ‘x’
σε κόκκινο φόντο και αυτό) πλάι στον αριθμό της γραμμής με το λάθος που έχει
γίνει.

Στην Εικόνα 5 φαίνεται ένα τμήμα από το raw log output της επεξεργασίας του
κώδικά μας. Βλέπουμε για παράδειγμα πως στα παρασκήνια τρέχει η διανομή TEX
Live 2011, ενώ το φορμά XƎLATEX είναι λίγο νεότερο με ημερομηνία δημιουργίας την
1η Δεκεμβρίου 2012. Αξιοσημείωτη είναι η παρουσία τόσο μονοτονικών όσο και πο-
λυτονικών αρχείων συλλαβισμού για τα ελληνικά, όπως επίσης και για μια σειρά
από άλλες γλώσσες.

Δεξιά από την επιλογή Logs, η επιλογή Download επιτρέπει την καταφόρτωση
του αρχείου .pdf που έχει προκύψει. Τέλος, στο δεξί άκρο αυτής της τρίτης στήλης,
τα δύο εικονίδια επιτρέπουν στον χρήστη να εργαστεί είτε στο προεπιλεγμένο περι-
βάλλον με τις τρεις στήλες, είτε σε ένα απλούστερο περιβάλλον με μία κύρια στήλη
(τη στήλη του κώδικα, η οποία εναλλάσσεται με αυτή στην οποία εμφανίζεται το
τελικό αρχείο .pdf). Στην περίπτωση αυτή, στην αριστερή στήλη (που παραμένει
και στις δύο επιλογές), εμφανίζεται και ένα ακόμη εικονίδιο που αντιστοιχεί στο αρ-
χείο .pdf. Επιλέγοντας το εικονίδιο αυτό μεταφερόμαστε στο σχετικό αρχείο, ενώ
για να επιστρέψουμε στον κώδικά μας, πρέπει να επιλέξουμε το αρχείο .tex του
project μας — στη δική μας περίπτωση η επιλογή είναι το αρχείο main.tex.
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Εικόνα 5: Raw logs από την επεξεργασία.

Μέσω των ρυθμίσεων του project στο οποίο εργαζόμαστε και τις οποίες θα
βρούμε στο μαύρο περιθώριο στα αριστερά της οθόνης μας, μπορούμε να επιλέ-
ξουμε να καταφορτώσουμε σε συμπιεσμένη μορφή ολόκληρο το project, να ρυθμί-
σουμε τον έλεγχο της ορθογραφίας (spellcheck) σε μία από τις πολλές γλώσσες που
διαθέτει το σύστημα (μεταξύ αυτών και στα ελληνικά), να μοιραστούμε το project
με άλλους ή να το περάσουμε στο dropbox, αν και αυτή η επιλογή προϋποθέτει
να έχουμε έναν από τους επί πληρωμή λογαριασμούς στο σύστημα και βρίσκεται
ακόμα σε δοκιμαστική φάση beta.

4 Περαιτέρω βοήθεια

Το ShareLATEX προσφέρει στους χρήστες της πλατφόρμας πολλές επιλογές υπο-
στήριξης. Από το κεντρικό μενού (στο άνω μέρος της σελίδας) οι χρήστες μπορούν
να επιλέξουν μεταξύ:

Support & Feedba Εδώ ένα αναδυόμενο παράθυρο (ή popup window, αν προτι-
μάτε) επιτρέπει στον χρήστη είτε να δημιουργήσει ένα νέο ερώτημα το οποίο
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θα σταλεί στους δημιουργούς του ShareLATEXείτε να αναζητήσει μόνος του
περαιτέρω βοήθεια στη διεύθυνση http://help.sharelatex.com.

Help Η επιλογή αυτή οδηγεί και αυτή στην ίδια διεύθυνση όπως και προηγουμένως
(http://www.sharelatex.com/help).

Blog Αυτή η επιλογή οδηγεί στο σχετικό ιστολόγιο του ShareLATEX, στο οποίο θα
βρούμε χρήσιμες πληροφορίες για το σύστημα αλλά και βοήθειες για το πώς
θα επιλύσουμε το ένα ή το άλλο πρόβλημα που έχουμε. Ενδεικτικά, υπάρχουν
μηνύματα για την κατασκευή νοητικών χαρτών (mindmaps), για την ενσωμά-
τωση γραφικών με τη βοήθεια του πακέτου tikz και άλλων πολλών.

Info Από την επιλογή αυτή πηγαίνουμε σε δύο ακόμα επιλογές:

1. LATEX help guide, και
2. LATEX resources.

Και στις δύο αυτές επιλογές θα βρούμε ακόμα περισσότερα αρχεία ή και συνδέ-
σμους για άλλες πηγές πληροφόρησης σχετικά με το LATEX ή κάποιο άλλο βοη-
θητικό και υποστηρικτικό πρόγραμμα, π.χ., biber, biblatex, κ.λπ. Φυσικά, το γε-
γονός πως η όλη εργασία γίνεται μέσα από τον φυλλομετρητή αφήνει περιθώρια
στον χρήστη για να αναζητήσει πληροφορίες και βοήθεια είτε μέσω κάποιας μη-
χανής αναζήτησης είτε μέσω κάποιου εξειδικευμένου ιστοχώρου, όπως το http:
//tex.stackexchange.com.

5 Αντί επιλόγου

Στη σύντομη αναφορά μας στο ShareLATEX είδαμε πως μπορεί να αποτελέσει μια
ενδιαφέρουσα επιλογή για κάποιον που δεν θέλει ή δεν μπορεί να έχει μια διανομή
TEX εγκατεστημένη στον υπολογιστή του. Όσον αφορά τις επιλογές του LATEX, εί-
δαμε πως το σύστημα δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ τριών
μηχανών: LATEX, pdfLATEX και XƎLATEX.

Επίσης, το σύστημα δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον χρήστη να μοιραστεί το
project του με άλλους, ακόμα και να το ανοίξει τελείως. Μάλιστα, ο αρχικός χρή-
στης (και ιδιοκτήτης) του project έχει τη δυνατότητα να μοιραστεί κάποιο project και
να δώσει μόνο δικαιώματα ανάγνωσης σε άλλους χρήστες ή να δώσει δικαιώματα
ανάγνωσης και επεξεργασίας (οπότε ένας δεύτερος χρήστης μπορεί να αλλάξει το
αρχικό project).

Συνδυάζοντας όλη τη δυναμική του LATEX με την ευελιξία ενός φυλλομετρητή,
το sharelatex.com είναι μια καλή επιλογή για κάποιον που θέλει να δοκιμά-
σει (ή να χρησιμοποιήσει) ένα περιβάλλον online επεξεργασίας αρχείων LATEX.
Υπάρχουν και άλλοι κειμενογράφοι και επεξεργαστές online για LATEX(ενδεικτικά,
βλ. http://www.writelatex.com, http://code.google.com/p/jaxedit/ και http:
//monkeytex.bradcater.webfactional.com/) που προσφέρουν μια γκάμα επιλο-
γών είτε επί πληρωμή είτε ακολουθώντας το μοντέλο fremium (ένας δωρεάν— free—
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λογαριασμός με μόνον βασικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες, και ένας ή περισ-
σότεροι λογαριασμοί επί πληρωμή — premium — με περισσότερα χαρακτηριστικά
και δυνατότητες). Ο χρήστης επιλέγει ανάλογα με τις ανάγκες του.
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TEXΝΙΚÉΣ
Κρεμαστοί χαρακτήρες

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

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

∗ ∗ ∗

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

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

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

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

ἔλα πάλι», νά σου πῇ.

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

«ἔλα πάλι», νά σου πῇ.

59
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Στο παράδειγμα αυτό από τον Ὕμνον εἰς τὴν Ἐλευθερίαν του Σολωμού, η εντολή
\symbol{"1FBF} στον πρώτο στίχο μάς δίνει την ψιλή (1FBF είναι η δεκαεξαδική
θέση της ψιλής σύμφωνα με την κωδικοποίηση Unicode).

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

∗ ∗ ∗

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

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

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

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

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

type παρέχει και άλλες δυνατότητες, όπως μεταβαλλόμενο πλάτος γλυφών, μετα-
βαλλόμενη διαστοιχείωση κ.ά., που (υποτίθεται πως) βελτιώνουν την αναγνωσι-
μότητα ενός κειμένου. Όταν όμως χρησιμοποιούμε το XƎLATEX, οι δυνατότητες του
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πακέτουmicrotype περιορίζονται μόνον στην προεξοχή χαρακτήρων στο περιθώριο.
Οι υπόλοιπες δυνατότητες του πακέτου είναι διαθέσιμες για το pdfLATEX.

∗ ∗ ∗

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

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

\symbol{"FF414}κεῖ
μέσα ἐκατοικοῦσες \\

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

ἔλα πάλι», νά σου πῇ.

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

«ἔλα πάλι», νά σου πῇ.

Το μειονέκτημα της παραπάνω λύσης, αλλά και της πρώτης, είναι πως θα
πρέπει να γνωρίζουμε τις κωδικές θέσεις των συνδυασμών φωνηέντων, τόνων και
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πνευμάτων. να έχουμε δηλαδή μια πλήρη λίστα με τους κωδικούς αριθμούς όλων
των γλυφών της γραμματοσειράς εν χρήσει. Επιπλέον, στο τελευταίο παράδειγμα,
για τα αριστερά εισαγωγικά στον τελευταίο στίχο χρειάστηκε και πάλι να χρησι-
μοποιήσουμε την εντολή \llap.

∗ ∗ ∗

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

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

M.R.C. van Dongen, LATEX and Friends, σσ. xxv + 330. Springer, Berlin Heidelberg
2012. ISBN 978-3-642-23815-4 (βιβλίο), ISBN 978-3-642-23816-1 (ebook). Τιμὴ 49,95 €
(βιβλίο), 41,64 € (ebook).

Τί καινούργιο μπορεῖ νὰ προσφέρει ἕνα ἀκόμα
ἐγχειρίδιο γιὰ τὸ LATEX; Ὁ Marc van Dongen, λέ-
κτορας Πληροφορικῆς στὸ Πανεπιστημιακὸ Κολέ-
γιο τοῦ Κόρκ (Ἰρλανδία), στὸ βιβλίο του προσπαθεῖ
νὰ παρουσιάσει ὅσο γίνεται πιὸ ἰσορροπημένα τὰ
βασικὰ στοιχεῖα τοῦ LATEX — ὅ,τι δηλαδὴ χρειάζεται
ὁ ἀρχάριος — παράλληλα μὲ ὁρισμένα προχωρη-
μένα θέματα — αὐτὰ ποὺ ἀπαιτοῦν κάποια μεγαλύ-
τερη ἐξοικείωση μὲ τὰ ἔργα τοῦ Knuth, τοῦ Lamport
καὶ τῶν πάμπολλων ἐπιγόνων τους. Ἔτσι, γιὰ παρά-
δειγμα, μετὰ τὴν παρουσίαση τῶν ἀρχῶν στοιχειο-
θεσίας μὲ τὸ LATEX, περνάει στὴν δημιουργία πινά-
κων καὶ σχημάτων. Ἐκεῖ ἀναφέρεται ἀκόμα καὶ στὰ
πακέτα tikz καὶ pgfplots, πρὶν μιλήσει κἂν γιὰ στοι-
χειοθεσία μαθηματικῶν τύπων.

Αἱρετικὴ προσέγγιση; Ἴσως, ἀλλὰ εἶναι καθ’ ὅλα ἀποδεκτὴ καὶ ἄκρως διδα-
κτική. Ἐπιπλέον, ὡς πληροφορικός, ὁ van Dongen προσεγγίζει τὸ LATEX ὡς γλώσσα
προγραμματισμοῦ (γιὰ τὴν ἀκρίβεια, γλώσσα ἐπισήμανσης) καὶ ὄχι ὡς ἕναν
ἁπλὸ ἐπεξεργαστὴ κειμένου. Ὁ συγγραφέας γράφει πὼς στὸ LATEX μπορεῖ κανεὶς
νὰ χρησιμοποιήσει τεχνικὲς μηχανικῆς λογισμικοῦ, ὅπως κατακόρυφο σχεδιασμὸ
(top-down design) μὲ ὁριζόντια σταδιακὴ βελτίωση (stepwise refinement). Στὸ βι-
βλίο παρουσιάζονται ἐπίσης ἐκτενῶς τὰ πακέτα listings καὶ algorithm2e, τὰ ὁποῖα
εἶναι πολὺ χρήσιμα σὲ ὅλους ὅσοι ἀσχολοῦνται μὲ τὴν παραγωγὴ λογισμικοῦ. Στὰ
ὑπόλοιπα προχωρημένα θέματα ποὺ ἀγγίζει ὁ συγγραφέας συμπεριλαμβάνονται
ἡ δημιουργία μακροεντολῶν, ὁ σχεδιασμὸς λογικῶν βρόχων, κλάδων καὶ ἐπιλο-
γῶν γιὰ αὐτοματισμούς, ἡ δημιουργία παρουσιάσεων μὲ τὸ πακέτο beamer, καὶ ἡ
χρήση γραμματοσειρῶν OpenType (χωρὶς ὡστόσο νὰ μπαίνει στὶς λεπτομέρειες τοῦ
XƎLATEX).

Πολὺ ἀξιόλογες εἶναι καὶ οἱ διαφάνειες τοῦ μαθήματος ποὺ παραδίδει ὁ van
Dongen γιὰ τὸ LATEX, τὶς ὁποῖες διαθέτει δωρεὰν στὴν ἱστοσελίδα: http://csweb.
ucc.ie/~dongen/LAF/LAF.html.

∗ ∗ ∗

Victor Eijkhout, e Computer Science of TEX and LATEX , σσ. 234. Lulu (Victor
Eijkhout) 2012. ISBN 978-1-105-41591-3. Τιμὴ 17,05 $. Διατίθεται ἐπίσης δωρεὰν σὲ
μορφὴ PDF στὸ URL: http://eijkhout.net/texsci.

Ὁ Victor Eijkhout, γνωστὸς ἢδη στὸν κόσμο τοῦ TEX ἀπὸ τὸ βιβλίο TEX by Topic
(http://www.eijkhout.net/tbt), ἀποφάσισε νὰ ἐκδώσει μόνος του τὶς σημειώσεις
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ἀπὸ ἕνα μάθημα Πληροφορικῆς ποὺ δίδαξε τὸ 2004 καὶ στὸ ὁποῖο χρησιμοποίησε
τὸ TEX (καὶ τὸ METAFONT) ὡς παραδείγματα πραγματικῶν ἐφαρμογῶν.

Τὸ TEX καὶ τὸ METAFONT εἶναι μεγάλα καὶ πο-
λύπλοκα προγράμματα καὶ οἱ ἀναγνῶστες καλοῦν-
ται νὰ διδαχτοῦν ὁρισμένες μᾶλλον προχωρημένες
θέματα τῆς Πληροφορικῆς μελετώντας τὴν ἀνατο-
μία τους. Τὸ ἐγχείρημα δὲν εἶναι οὔτε ἁπλὸ οὔτε εὔ-
κολο, ἀλλὰ εἶναι πάρα πολὺ ἐνδιαφέρον, εἰδικὰ γιὰ
ὅσους διδάσκουν Πληροφορική.

Ὅσοι ἐνδιαφέρονται θὰ πρέπει νὰ προσέξουν
πὼς πρόκειται ἀκριβῶς γιὰ σημε ιώσε ις, δηλαδὴ
γιὰ ἕνα πρόχειρο κείμενο ποὺ συνοδεύει προφορι-
κὲς παραδόσεις καὶ ὄχι γιὰ ἕνα πλῆρες διδακτικὸ
σύγγραμμα. Γι’ αὐτὸν τὸν λόγο, οἱ ἀναγνῶστες ἂς
κρίνουν ἀπὸ τὶς προθέσεις καὶ τὰ διδάγματα, καὶ ὄχι
ἀπὸ τὶς ἐλλείψεις καὶ ἄλλες παραδρομές.

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

Στὸ προηγούμενο τεῦχος τοῦ Εὐτύπου, ἔγινε μιὰ ἀναφορὰ στὸ ἐκδοτικὸ καὶ τυ-
πογραφικὸ ἔργο τοῦ λογοτέχνη Νίκου Καχτίστη (Δ. Α. Φιλίππου: «Ὁ ἐκδότης καὶ
τυπογράφος Νίκος Καχτίτσης», Εὔτυπον, τεῦχος 28–29, Ὀκτ. 2012, σσ. 29–39).

Ὁ φωτογράφος, δοκιμιογράφος καὶ ποιητὴς Γιάννης Σταθάτος (http://www.
stathatos.net, καθὼς καὶ http://stathatos.blogspot.com) μᾶς πληροφόρησε
πὼς ὁ Νίκος Καχτίτσης τὸν βοήθησε νὰ ἐκδώσει τὴν πρώτη του ποιητικὴ συλ-
λογή. Ὁ κ. Σταθάτος γνώρισε τὸν συγγραφέα–ἐκδότη στὸ Μόντρεαλ τὰ χρόνια
1966–1967, καὶ μετέφρασε στὰ ἀγγλικὰ πεζὰ τοῦ Ἐ. Χ. Γονατᾶ ποὺ τύπωσε ὁ Καχτί-
τσης στὸ χειροκίνητο πιεστήριό του.

Ἡ ποιητικὴ συλλογὴ τοῦ κ. Σταθάτου Ἀστάρτη τυπώθηκε μὲ τὴν βοήθεια τοῦ
Νίκου Καχτίτση σὲ περιορισμένο ἀριθμὸ ἀντιτύπων, στὸ τυπογραφεῖο τῆς ἐφημερί-
δας Ἑλληνοκαναδικὸ Βῆμα τὸν Φεβρουάριο τοῦ 1967. Πρόκειται ἴσως γιὰ τὸ πρῶτο
ἑλληνικὸ βιβλίο ποὺ τυπώθηκε στὸν Καναδὰ μὲ τὴν φροντίδα τοῦ Νίκου Καχτίτση.
Ὁ Καχτίτσης ἐπιμελήθηκε λίγο ἀργότερα δύο ἄλλα βιβλία ποὺ βγῆκαν ἀπὸ τὴν λι-
νοτυπία καὶ τὸ ὄφσετ τῆς ἴδιας ἐφημερίδας: τὸ μυθιστόρημα τοῦ ἴδιου Ὁ ἥρωας τῆς
Γάνδης (Δεκ. 1967) καὶ τὴν ποιητικὴ συλλογὴ τοῦ Γιώργου Δανιὴλ Οἱ πρόκες (Μάιος
1968).

Γιὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθές, ὁ κ. Σταθάτος μᾶς ἔστειλε μιὰ σάρωση ἀπὸ τὸν κο-
λοφώνα τῆς ποιητικῆς του συλλογῆς, ποὺ τὴν παραθέτουμε στὴν ἑπόμενη σελίδα.
Τὸν εὐχαριστοῦμε θερμά.

— Δημήτριος Α. Φιλίππου
H/T: dimitrios dot ap dot filippou at gmail dot com
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Ὁ κολοφώνας τῆς ποιητικῆς συλλογῆς Ἀστάρτη τοῦ Γιάννη Σταθάτου.
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Ἀπὸ τὸ χθὲς

Input...

Μίνι φόρεμα καὶ ἀναγνώστης διάτρητων καρτῶν σὲ κεντρικὸ ὑπολο-

γιστὴ (mainframe) DEC PDP-10. Στὴν πίσω σελίδα, μίνι φούστα καὶ

ἐκτυπωτὴς ἀκίδας σὲ ὅμοιο κεντρικὸ ὑπολογιστή. Ὁ Donald Knuth δη-

μιούργησε τὴν πρώτη ἔκδοση τοῦ TEX σὲ ἕναν ὑπολογιστὴ DEC PDP-

10 στὸ Πανεπιστήμιο Στάνφορντ τὸ 1978. (Οἱ φωτογραφίες εἶναι προ-

σφορὰ τοῦ ἀμερικανικοῦ Computer History Museum, URL: http://
www.computerhistory.org/.)
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68 Ἀπὸ τὸ χθὲς…

...Output
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Γιὰ τὸν Γιώργη Βαρλάμο
(1922–2013)

Διαϐάτη,
᾽Εδῶ κοιμᾶται ἕνας περήφανος καὶ καλόκαρδος ἥρωας,
Ποὺ οἱ ἀρετές του ἤτανε μεγάλες σὰν τὸ θάρρος του.
᾽Αλίμονο ! ἂν δὲν ἦταν ὁ πιὸ χαριτωμένος τρελός,
Θὰ ἦταν ὁ πιὸ σοφὸς ἀπ’ ὅλους τοὺς ἀν ρώπους !

— Μιχαὴλ Θερϐάντες, Ὁ Δὸν Κιχώτης
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Instructions for Authors

Eutypon (Εὔτυπον), the journal of the Greek TEX’s Friends Group, is published twice annually. e
journal publishes articles on TEX and its associated programs (such as pdTEX, XƎTEX, BTEX, META-
FONT, etc.), on TEX formats (such as LATEX, ConTEXt, etc.), as well as on typography in general. On oc-
casion, the journal will reprint articles published elsewhere (in their original language or translated in
Greek) with the wrien consent of the copyright holder of the original work.

ose who are interested in publishing their work in Eutypon should send to Apostolos Syropoulos
(asyropoulos at yahoo dot com) 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 wrien in LATEX or XƎLATEX code).
e article should be wrien in Greek or in English, although articles wrien in other languages will

not be excluded from consideration.
Any photos/images accompanying the article should be submied in jpeg or eps (encapsulated Post-

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

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

Formore 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.

Ὁδηγίες γιὰ συγγραφεῖς

Tὸ Εὔτυπον, τὸ περιοδικὸ τοῦ Συλλόγου Ἑλλήνων Φίλων τοῦ TEX, κυκλοφορεῖ κάθε ἑξάμηνο. Στὸ
περιοδικὸ δημοσιεύονται ἄρθρα σχετικὰ μὲ τὸ TEX καὶ τὰ συγγενικά του προγράμματα (τὸ pdTEX, τὸ
XƎTEX, τὸ BTEX, τὸ METAFONT, κ.ἄ.), τὶς διάφορες φόρμες τοῦ TEX (LATEX, 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.

Ὅσοι ἐνδιαφέρονται νὰ δημοσιεύσουν ἐργασίες τους στὸ περιοδικό, θὰ πρέπει νὰ ἀποστείλουν στὸν
Ἀπόστολο Συρόπουλο (asyropoulos at yahoo dot com) τὰ παρακάτω:

• 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 ἢ XƎLATEX).
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 ἀρ-

χείων 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 Ἐπιτροπή, 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 Συντακτικὴ Ἐπι-
τροπὴ τοῦ περιοδικοῦ (στὴν ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση ποὺ δίνεται παραπάνω) ἢ στὸν ἱστοχῶρο τοῦ πε-
ριοδικοῦ: www.eutypon.gr.
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