
Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή στη LATEX

Στο παρόν κεφάλαιο δίνονται αρχικά μερικές γενικές πληροφορίες για τη LATEX
καθώς και πληροφορίες εγκατάστασής της, και του προγράμματος TEXstudio που
θα χρησιμοποιηθεί για τη σύνταξη κειμένων.

1.1 LATEX;

Το LATEX ή αλλιώς η LATEX, καθώς η χρήση θηλυκού γένους προτιμάται από
πολλούς, αποτελεί ένα σύστημα συγγραφής κειμένων, βασισμένο στο σύστημα
στοιχειοθεσίας TEX, που ανέπτυξε ο Donald Knuth το 1978. Η LATEX με τη
σειρά της αναπτύχθηκε από τον Leslie Lamport το 1984, και είναι ουσιαστικά
μια σειρά μακροεντολών που χρησιμοποιούνται για τη μορφοποίηση και σύνταξη
ενός κειμένου. Πρωτοαναπτύχθηκε ως μια απόπειρα βελτίωσης των τότε μέτριων
επιστημονικών εκδόσεων που δεν ήταν σε θέση να εκτυπώσουν με όμορφο τρόπο
τις μαθηματικές εξισώσεις.
Η LATEX όπως αναφέρθηκε, είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο το κείμενο συ-

ντάσσεται και δομείται με τη χρήση μακροεντολών. Αυτό σημαίνει πως το αρχείο
του κειμένου που θέλουμε να κατασκευάσουμε θα περιέχει πέρα από το καθεαυτό
κείμενο, και όλες τις εντολές μορφοποίησης και δόμησης του, σε αντίθεση για
παράδειγμα με παραδοσιακά προγράμματα όπως το Microsoft Word, όπου υπάρ-
χει ένα διαδραστικό μενού για τις επιλογές μορφοποίησης του κειμένου. Αντί
επομένως να επιλέγει ο χρήστης μέσα από ένα μενού τις διαστάσεις του κειμένου,
την απόσταση μεταξύ γραμμών, την αλλαγή κεφαλαίου, την έντονη γραφή κτλ,
όλα αυτά θα τα κάνει μέσω εντολών, εμφωλευμένων εντός του αρχείου.

1.2 Πλεονεκτήματα

Προκύπτουν πολλά πλεονεκτήματα από τη χρήση της LATEX έναντι άλλων προ-
γραμμάτων στοιχειοθεσίας κειμένου. Μερικά από αυτά απαριθμούμε παρακάτω:
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• Η LATEX είναι διαθέσιμη δωρεάν.

• Είναι ειδικά φτιαγμένη για επιστημονικά κείμενα, και παρέχει ένα άψογο
αποτέλεσμα στην εκτύπωση μαθηματικών όρων.

• Είναι στην ουσία προγραμματισμός, κάτι που μπορεί να εκληφθεί ως θετικό
ή αρνητικό από κάποιους, αλλά εμείς το κατατάσσουμε στα θετικά!

• Επιτρέπει την εύκολη και ομοιόμορφη μορφοποίηση του κειμένου.

• Επιτρέπει την εύκολη αρίθμηση δομών όπως οι εξισώσεις, θεωρήματα, πα-
ραδείγματα κτλ. αλλά και την εύκολη αναφορά σε αυτά εντός του κειμένου.

• Επιτρέπει την εύκολη κατασκευή βιβλιογραφίας, πίνακα περιεχομένων και
ευρετηρίου όρων.

• ΄Ενα αρχείο LATEX είναι στην ουσία ένα απλό αρχείο κειμένου .txt.

• Πολλά επιστημονικά προγράμματα (π.χ. Mathematica, Matlab, Scilab),
επιτρέπουν την εξαγωγή του κώδικα και των προσομοιώσεων σε μορφή
συμβατή με LATEX καθιστώντας έτσι ευκολότερη τη μεταφορά των αποτε-
λεσμάτων στο αρχείο μας.

Φυσικά, η χρήση εντολών για τη μορφοποίηση του κειμένου έναντι της χρήσης
ενός διαδραστικού μενού έχει και τα μειονεκτήματα της, συγκεκριμένα:

• Απαιτείται η χρήση εντολών.

• Χρειάζεται ῾῾χτίσιμο᾿᾿ του κειμένου με κάθε νέα προσθήκη, ώστε να περα-
στούν οι αλλαγές.

• Μερικές φορές, είναι δύσκολο να πετύχει κανείς ακριβώς αυτό που ζητάει.

• Μία μόνο λανθασμένη εντολή αρκεί για να αποτρέψει το χτίσιμο του αρχείου.

Είναι απολύτως κατανοητό πως η αναγκαιότητα εκμάθησης ενός νέου προγράμ-
ματος και των σχετικών εντολών μπορεί να αποτελέσει αποτρεπτικό παράγοντα
για κάποιον που ενδιαφέρεται να μάθει LATEX. ΄Οπως όμως θα δείτε στο βιβλίο
αυτό, η εκμάθηση της είναι πολύ πιο εύκολη και σύντομη από όσο φαντάζεστε.
Επιπλέον, όπως θα ακούσετε να αναφέρουν και οι περισσότεροι χρήστες της

LATEX, μόλις κάποιος αποκτήσει εξοικείωση στη χρήση της, είναι σχεδόν απίθανο
να γυρίσει πίσω στους παραδοσιακούς επεξεργαστές κειμένου για τη συγγραφή
εργασιών. Ο λόγος είναι πως η συγγραφή εξισώσεων με τη LATEX είναι πολύ πιο
ευέλικτη και γρήγορη, και το αποτέλεσμα στο εκτυπωμένο pdf απαράμιλλο.
Επίσης, η αλφαβητική τακτοποίηση της βιβλιογραφίας, η εύκολη αναφορά πη-

γών εντός του κειμένου και η εύκολη αρίθμηση εξισώσεων λύνουν τα χέρια του
χρήστη και τον γλιτώνουν από την ανούσια και βαρετή αυτή αγγαρεία. Αυτός
είναι και ο λόγος που τα περισσότερα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια έχουν
δικά τους πρότυπα αρχεία (templates) συγγραφής εργασιών σε LATEX.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ LATEX 11

Φυσικά, δε μπορούμε να πούμε πως η LATEX θα πρέπει να είναι η πρώτη επιλογή
σε κάθε περίπτωση. Σε μικρά μονοσέλιδα κείμενα ή σε απλές σύντομες σημειώσεις
η χρήση της είναι ίσως περιττή. ΄Ομως, όταν το κείμενο είναι εκτενές και πρέπει
να δοθεί έμφαση στη δομή και τη σωστή εμφάνιση του, τότε η LATEX σίγουρα
αποτελεί τη βάση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.

1.3 Εγκατάσταση

Για την εγκατάσταση της LATEX το μόνο που χρειάζεται είναι μια διανομή της, και
ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου ειδικά σχεδιασμένο για χρήση της LATEX.
Το πρόγραμμα που θα χρησιμοποιήσουμε σε αυτό το βιβλίο είναι το TEXstudio.
Η κεντρική ιστοσελίδα είναι:

https://www.latex-project.org/
στην οποία μπορείτε να βρείτε μια διανομή της LATEX. Συγκεκριμένα για τα
Windows, υπάρχει η MikTex, η οποία μπορεί να βρεθεί εδώ, στην καρτέλα των
Downloads:

https://miktex.org/
Αναλυτικές οδηγίες εγκατάστασης υπάρχουν εδώ:

https://miktex.org/howto/install-miktex
Η εγκατάσταση δε θα σας δυσκολέψει, ακολουθεί τα βήματα που απαιτούνται

από οποιοδήποτε πρόγραμμα εγκατάστασης σε έναν υπολογιστή. Το πρόγραμμα
TEXstudio είναι διαθέσιμο στη σελίδα:

https://www.texstudio.org/
Μόλις εγκαταστήσετε τα δύο παραπάνω προγράμματα είστε έτοιμοι να δου-

λέψετε. Μένει μόνο να μιλήσουμε λίγο για το περιβάλλον του TEXstudio, καθώς
και για την εγκατάσταση πακέτων στη MikTex.
Το πρόγραμμα TEXstudio έχει την παρακάτω απλή εμφάνιση

https://www.latex-project.org/
https://miktex.org/
https://miktex.org/howto/install-miktex
https://www.texstudio.org/
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Το παράθυρο χωρίζεται σε τρία τμήματα. Το βασικό τμήμα είναι αυτό της
εισαγωγής του κειμένου στα αριστερά. Αυτό το παράθυρο μας δείχνει το αρχείο
στο οποίο δουλεύουμε, το οποίο είναι ένα απλό αρχείο κειμένου txt, στο οποίο
δίνουμε την κατάληξη .tex. Στα δεξιά εμφανίζεται το εκτυπωμένο pdf. Και κάτω
αριστερά είναι το παράθυρο μηνυμάτων, όπου εκτυπώνονται πληροφορίες κάθε
φορά που ῾῾χτίζουμε᾿᾿ ένα pdf, όπως για παράδειγμα πιθανά σφάλματα.
Το σύμβολο .. χρησιμοποιείται για να χτίσουμε ένα αρχείο, δηλαδή για να

κατασκευαστεί το pdf με βάση τις εντολές που δώσαμε στο αρχείο .tex. Η διαδι-
κασία που ακολουθούμε κατά το γράψιμο δηλαδή είναι να περνάμε το κείμενο με τις
αντίστοιχες εντολές μορφοποίησης, εξισώσεων κτλ στο αρχείο .tex στα αριστερά,
και έπειτα να χτίζουμε το αρχείο και να βλέπουμε το pdf που δημιουργήθηκε.
Το μενού των ρυθμίσεων ελπίζουμε να μη σας απασχολήσει τις πρώτες φορές

που θα ξεκινήσετε τη LATEX, καθώς περιέχει δευτερεύουσες επιλογές που αφορούν
την εμφάνιση και το κεντρικό μενού. Διαθέτει επίσης στην καρτέλα build μερικές
προχωρημένες επιλογές σχετικά με το χτίσιμο των αρχείων, όμως για έναν νέο
χρήστη οι προεπιλογές θα πρέπει να λειτουργούν σωστά.

Τέλος, μένει να δείξουμε την εγκατάσταση πακέτων. Τα πακέτα είναι ουσια-
στικά σύνολα από επιπλέον εντολές που επεκτείνουν τις λειτουργίες του αρχείου
μας. ΄Ενα πακέτο για παράδειγμα μπορεί να περιέχει εντολές για επιπλέον μα-
θηματικούς χαρακτήρες, για χρήση χρωμάτων, επεξεργασία εικόνων κτλ. Θα
δείξουμε τη χρήση τους στο επόμενο κεφάλαιο. Εδώ θέλουμε απλώς να δούμε
πως εγκαθιστώνται. Η εγκατάσταση ενός πακέτου γίνεται με δύο τρόπους.
Ο πιο απλός τρόπος είναι μέσω της MikTex Console και συγκεκριμένα μέσω

της εντολής Packages από το μενού στα αριστερά:
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Από το μενού αυτό μπορείτε να βρείτε το πακέτο που χρειάζεστε και εφόσον
δεν είναι ήδη εγκατεστημένο, να πατήσετε το + για να το εγκαταστήσετε. Μετά
την εγκατάσταση, ένα επιπλέον βήμα που πρέπει να γίνει είναι η ανανέωση της
βάσης δεδομένων της MikTex. Αυτό γίνεται μέσω του μενού Tasks της MikTex.
Στο μενού αυτό θα πρέπει να επιλέξετε update package database. Το μενού
φαίνεται παρακάτω:
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Ο δεύτερος τρόπος είναι να γίνει η εγκατάσταση από τον ίδιο το χρήστη.
Αυτό εφαρμόζεται συνήθως όταν δε βρίσκουμε ένα πακέτο στη βάση δεδομένων,
ή όταν κατεβάζουμε ένα πακέτο από την ιστοσελίδα ενός περιοδικού/συνεδρίου,
και πρέπει να το εγκαταστήσουμε μόνοι μας. Η βάση αναζήτησης πακέτων είναι:

https://ctan.org/
Από αυτή τη σελίδα μπορούμε να αναζητήσουμε το πακέτο που θέλουμε, να

το κατεβάσουμε σε μορφή .zip και να κάνουμε εξαγωγή τα αρχεία σε ένα φάκελο,
που θα του δώσουμε όνομα ίδιο με το όνομα του πακέτου. ΄Επειτα, αποθηκε-
ύουμε το φάκελο αυτό στην τοποθεσία όπου έχουμε εγκαταστήσει τη MikTex,
στον υποφάκελο C:....\miktex\tex\latex. Ανανεώνουμε όπως και πριν τη βάση
δεδομένων και είμαστε έτοιμοι.
Τέλος, αξίζει να γίνει αναφορά στη σελίδα Overleaf
https://www.overleaf.com/

που διαθέτει ένα περιβάλλον συγγραφής LATEX όπου ο χρήστης μπορεί να μοιράζε-
ται τα αρχεία του με άλλους χρήστες και να δουλεύει μέσω ενός προγράμματος
περιήγησης απευθείας online. Μπορεί να φανεί χρήσιμο σε όσους δουλεύουν σε
ομαδικές εργασίες. ΄Αλλα προγράμματα συγγραφής σε LATEX είναι τα TeXmaker,
TeXnicCenter, LyX, TeXworks.

https://ctan.org/
https://www.overleaf.com/


Κεφάλαιο 2

Δομή Κειμένου

Στο παρόν κεφάλαιο θα δείξουμε με ποιες εντολές δομείται ένα κείμενο και ποιες
επιλογές μορφοποίησης υπάρχουν.

2.1 Μορφή εντολών

Οι εντολές που χρησιμοποιούνται στη LATEX έχουν μια από τις παρακάτω μορφές:

\command[optional_args]{input}
\command
\begin{environment_name}...\end{environment_name}

Κάθε εντολή ξεκινάει με το σύμβολο \ και το όνομα της εντολής, συνοδευ-
όμενο από μια σειρά από δεδομένα μέσα σε αγκύλες ή άγκιστρα. Στις αγκύλες
τοποθετούνται προαιρετικές επιλογές για την εντολή, ενώ στα άγκιστρα το όρισμα
είναι συνήθως υποχρεωτικό. Στην πιο απλή της μορφή, μπορεί μια εντολή να μην
απαιτεί άγκιστρα και να αρκεί η δήλωσή της χωρίς επιπλέον στοιχεία. Τέλος, μια
ειδική κατηγορία εντολών είναι τα περιβάλλοντα, τα οποία ορίζονται με τις εντολές
\begin και \end. Παρακάτω, θα δούμε αναλυτικά όλες τις παραπάνω περιπτώσεις
εντολών και τη χρήση τους.
Πριν προχωρήσουμε, να αναφέρουμε μια χρήσιμη ιδιότητα του TEXstudio. Κα-

θώς συντάσσουμε το κείμενο, το πρόγραμμα εμφανίζει αυτόματα προτάσεις κατά
την εισαγωγή εντολών. Αυτό είναι ιδιαίτερα βολικό, καθώς μπορούμε εύκολα να
βρούμε την εντολή που θέλουμε καθώς και τη σύνταξή της.
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2.2 Κατηγορίες εγγράφων

Το αρχείο στο οποίο γράφουμε το κείμενό μας δεν είναι παρά ένα απλό αρχείο κει-
μένου txt, στο οποίο όμως δίνουμε την κατάληξη .tex. Κάθε αρχείο .tex ξεκινάει
με την εντολή δήλωσης του τύπου εγγράφου που θα δημιουργηθεί. Ανάλογα με
το σκοπό μας, η LATEX δίνει τη δυνατότητα να επιλέξουμε ανάμεσα σε μια ποικιλία
από έγγραφα, και με βάση την επιλογή μας το τελικό κείμενο θα έχει την κατάλ-
ληλη μορφή. Για παράδειγμα, εάν επιλέξουμε κατηγορία βιβλίου, το πρόγραμμα θα
φροντίσει μόνο του ο τίτλος να τοποθετηθεί σε ξεχωριστή σελίδα και να υπάρχει
κενή σελίδα μετά από κάθε κεφάλαιο. Αν επιλέξουμε κατηγορία άρθρου, το κείμε-
νο θα ξεκινάει στην ίδια σελίδα με τον τίτλο, και δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής
περίληψης (abstract). Εάν επιλέξουμε παρουσίαση, το κείμενο θα μορφοποιηθεί
σε στυλ διαφανειών παρουσίασης, όπως θα δούμε παρακάτω. Επομένως, η πρώτη
εντολή του αρχείου είναι πάντα η:

\documentclass[options]{file_type}
Οι βασικότεροι τύποι εγγράφων δίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Εντολή Είδος
\documentclass[options]{article} Για επιστημονικά άρθρα ή για ένα

σύντομο κείμενο.
\documentclass[options]{report} Για αναφορές, ελαφρώς διαφορετι-

κή μορφοποίηση από το άρθρο.
\documentclass[options]{letter} Δημιουργία επιστολών.
\docunentclass[options]{book} Βιβλία, κείμενα χωρισμένα σε κε-

φάλαια.
\documentclass[options]{beamer} Δημιουργία παρουσίασης.

Οι αγκύλες [...] είναι προαιρετικές, εντός τους μπορούμε να εισάγουμε κάποιες
επιπλέον επιλογές μορφοποίησης του κειμένου, χωρισμένες με κόμμα, που μπο-
ρεί να αφορούν το μέγεθος της γραμματοσειράς, το είδος της σελίδας, κτλ. Οι
σημαντικότερες επιλογές δίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Επιλογή Περιγραφή

10pt, 11pt, 12pt,...
Μέγεθος γραμματοσειράς (η προεπιλογή ε-
ίναι 10pt).

letterpaper, a5paper,...
Μέγεθος σελίδας.

leqno
Αρίθμηση των μαθηματικών τύπων στα αρι-
στερά αντί στα δεξιά (αρίθμηση στα δεξιά
είναι η προεπιλογή).
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Επιλογή Περιγραφή

titlepage, notitlepage
Ορίζει αν μετά τον τίτλο, το κείμενο θα ξε-
κινάει σε νέα σελίδα. Στο βιβλίο από προε-
πιλογή ξεκινά σε νέα, ενώ στο άρθρο στην
ίδια.

twocolumn
Δίστηλο κείμενο. Συνηθίζεται σε άρθρα.

openright
Ξεκινάει κάθε νέο κεφάλαιο στη δεξιά σελίδα
του βιβλίου (αφορά μόνο βιβλία).

landscape
Οριζόντια κατεύθυνση σελίδας.

Μετά τη δήλωση του τύπου εγγράφου, ακολουθούν οι δηλώσεις επιπλέον πα-
κέτων εντολών που μπορεί να χρειαστούν. Τα επιπλέον πακέτα εντολών περιέχουν
ομάδες εντολών που μπορεί να είναι απαραίτητες στο κείμενό μας, τις οποίες η
LATEX δε χρησιμοποιεί από προεπιλογή. Για παράδειγμα εντολές για χρήση μαθη-
ματικών εξισώσεων, χρήση εικόνων, χρώματος κτλ. Οι εντολές δήλωσης πακέτων
έχουν τη μορφή:
\usepackage[options]{package_name}
όπου οι αγκύλες είναι προαιρετικές και μπορεί να περιλαμβάνουν επιλογές σχετικά
με το πακέτο, όπως θα δούμε παρακάτω. Προϋπόθεση για την εισαγωγή ενός
πακέτου είναι να έχει εγκατασταθεί στη βάση δεδομένων, όπως περιγράφεται στο
προηγούμενο Κεφάλαιο.
Αφότου δηλωθούν όποια επιπλέον πακέτα χρειάζονται, μπορούμε να ξεκι-

νήσουμε το κυρίως σώμα του κειμένου. Το κυρίως κείμενο τοποθετείται μέσα
στο περιβάλλον document το οποίο έχει την παρακάτω δομή (θα μιλήσουμε σε
λίγο για περιβάλλοντα):

\begin{document}
main text
\end{document}

Συνολικά λοιπόν, η δομή ενός οποιουδήποτε αρχείου .tex είναι η παρακάτω.
Μπορείτε να το αντιγράψετε στον υπολογιστή σας και να δουλέψετε τις επόμενες
εντολές ξεκινώντας από αυτό το απλό πρότυπο. Για να χτίσετε το αρχείο, δηλαδή
για να πάρετε το τελικό pdf, πατήστε το σύμβολο .. στο μενού του TEXstudio.

\documentclass[options]{type}
\usepackage[options]{package1}
\usepackage[options]{package2}
...
\begin{document}
main text
...
\end{document}

Παράδειγμα:

\documentclass{article}
\usepackage{amsmath}
\begin{document}
This is a simple document.
\end{document}
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Επίσης, πρέπει να αναφερθεί πως η περιοχή μεταξύ της πρώτης εντολής docu-
mentclass και της εντολής για την έναρξη του κυρίως σώματος καλείται preamble,
δηλαδή πρόλογος του αρχείου.
Προσοχή: Θα πρέπει να φροντίσουμε πριν χτίσουμε ένα αρχείο για πρώτη

φορά να το αποθηκεύσουμε πρώτα, αλλιώς το πρόγραμμα θα εμφανίσει σφάλμα.
Ξανά Προσοχή: Μόλις χτίσουμε το αρχείο, θα εμφανιστεί στον ίδιο φάκελο

πέρα από το pdf, και κάποια επιπλέον αρχεία με την κατάληξη .synctex, .bbl,
.out, .log. Αυτά είναι αρχεία που χρησιμοποιεί η LATEX κατά το χτίσιμο. Απλώς
αγνοήστε τα, δε θα χρειαστεί να τα επεξεργαστείτε.
Ξανά Προσοχή: Κατά τη διαδικασία χτισίματος ενός αρχείου μπορεί να εμ-

φανιστεί κάποιο σφάλμα και το πρόγραμμα να μην εμφανίσει το τελικό pdf. Ο
συχνότερος λόγος για αυτό είναι πως έχουμε γράψει λανθασμένα μια εντολή.
Στην πορεία όμως θα δούμε πως πολλοί ακόμη λόγοι οδηγούν σε σφάλματα στο
σύστημα. Για το λόγο αυτό, ο αναγνώστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να συμβου-
λεύεται το Κεφάλαιο 10 των Σφαλμάτων, όπου συγκεντρώνονται διαφορετικές
περιπτώσεις εμφάνισης σφάλματος.

2.3 Κυρίως σώμα

Εντός του περιβάλλοντος document περιλαμβάνουμε το κείμενο που επιθυμούμε,
το οποίο εκτυπώνεται στο τελικό pdf αρχείο. Για να ῾῾χτιστεί᾿᾿ το τελικό αρχείο,
θα πρέπει να επιλέξουμε την εντολή build από το κεντρικό μενού του προγράμ-
ματος. Αυτή δίνεται με το σύμβολο ...
Θυμίζουμε, θα πρέπει να φροντίσουμε την πρώτη φορά να αποθηκεύσουμε το

αρχείο μας πριν το χτίσουμε, αλλιώς μπορεί να εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος.
Στο κυρίως κείμενο, όταν θέλουμε να αλλάξουμε παράγραφο αφήνουμε απλώς

μια κενή γραμμή στον κώδικα. Εάν δε θέλουμε η νέα γραμμή να ξεκινάει πα-
ράγραφο, δηλαδή δε θέλουμε να έχει περιθώριο στα αριστερά, χρησιμοποιούμε
την εντολή \newline ή \\, ή \noindent. Για αλλαγή σελίδας, υπάρχει η εντολή
\newpage. Επίσης, η χρήση πολλαπλών διαστημάτων μεταξύ λέξεων εκλαμβάνε-
ται πάντοτε ως ένα μόνο διάστημα. Εάν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε πλάγια
γραφή σε ένα κομμάτι του κειμένου, χρησιμοποιούμε την εντολή \textit{text
in italics}, ενώ αν θέλουμε έντονη γραφή υπάρχει η εντολή \textbf{text
in bold}. Για τη δημιουργία μιας υποσημείωσης, χρησιμοποιούμε την εντολή
\footnote{text} στο σημείο του κειμένου που θέλουμε να μπει η υποσημείωση,
η οποία θα εμφανιστεί στο κάτω μέρος της ίδιας σελίδας1.
Μια ακόμη χρήσιμη μορφοποίηση σε ένα οποιοδήποτε κείμενο είναι η χρήση

λίστας, η οποία εισάγεται με τη χρήση ενός περιβάλλοντος2. Τα περιβάλλοντα
είναι ειδική κατηγορία εντολών στη LATEX, οι οποίες χρησιμοποιούνται για να
μορφοποιήσουν μια μεγάλη περιοχή του κειμένου. Συντάσσονται ως

\begin{environment}

1
Αυτό είναι ένα παράδειγμα υποσημείωσης.

2
Να μια δεύτερη υποσημείωση. Οι υποσημειώσεις αριθμούνται αυτόματα.
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text inside the invironment that will be formatted accordingly.
\end{environment}

Μια λίστα μπορεί να είναι είτε αριθμημένη, ή να γίνεται χρήση κάποιου συμ-
βόλου για κάθε καταχώρηση. Για την κάθε κατηγορία έχουμε τα περιβάλλοντα
enumerate, itemize, description , των οποίων η δομή είναι η εξής.

\begin{list_type}
\item mplah mplah
\item mplah mplah
....
\end{list_type}

όπου με τη χρήση κάθε εντολής \item δημιουργείται μια νέα καταχώρηση στη
λίστα. Η κατηγορία enumerate χρησιμοποιείται για αρίθμηση, ενώ η itemize
κάνει χρήση του συμβόλου •. Εάν κάνουμε χρήση εμφωλευμένων λιστών, η
LATEX προσαρμόζει αυτόματα την αρίθμηση (σύμβολο) της κάθε υπο-λίστας. Για
την description, χρησιμοποιούμε την εντολή \item[item_name] για να δώσου-
με όνομα σε κάθε καταχώρηση. Για παράδειγμα αυτή η μορφή είναι χρήσιμη
όταν θέλουμε να περιγράψουμε τα βήματα ενός αλγορίθμου, π.χ. \item[Step
1]...\item[Step 2].
Οι ειδικοί χαρακτήρες $ & % {} _ # χρησιμοποιούνται από τη LATEX όπως

θα δούμε παρακάτω για σύνταξη εντολών, επομένως αποτελούν δεσμευμένους
χαρακτήρες. Για να τους χρησιμοποιήσει κανείς στο κείμενο θα πρέπει να τους
εισάγει ως \$ \& \% \{ \} \_ \^ \# .
Τέλος, αν θελήσουμε εντός του κειμένου να γράψουμε ένα κομμάτι με διαφο-

ρετικό μέγεθος, υπάρχουν οι εντολές που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Εάν
χρησιμοποιηθούν μέσα σε άγκιστρο, επηρεάζουν ολόκληρο το κείμενο που βρίσκε-
ται εντός των {} ενώ αν η εντολή τοποθετηθεί μέσα σε περιβάλλον, επηρεάζει το
κείμενο μέχρι το τέλος του περιβάλλοντος.
Τα παραπάνω συνοψίζονται στο παρακάτω παράδειγμα

\documentclass{article}
\usepackage{amsmath}
% This is a comment, it will not be printed
\begin{document}
\LaTeX\ is a document preparation system where any formating
options are included in the text as commands, as opposed
to other programs. The present book is a short, yet
\textit{thorough} introduction to \LaTeX\.

Some of the points covered are the following:
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