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TEXνίτριες καὶ TEXνίτες!

Φέτος ὁ Σύλλογός μας ἔκλεισε τρία χρόνια ζωῆς καὶ τὸ Εὔ-
τυπον ἔκλεισε αἰσίως τὰ δύο. Κουτσὰ-στραβὰ τὸ καραβάκι μας
συνεχίζει τὸν αγώνα του καὶ εἴμαστε βέβαιοι ὅτι θὰ βρεῖ θάλασσα
ἥρεμη ἐφ’ ὅσον οἱ ναῦτες του παλέψουν σκληρά. ᾿Εὰν ὅμως οἱ
ναῦτες ἐγκαταλείψουν τὰ κουπιὰ καὶ τὰ πανιά, τότε τὸ καραβάκι
μας θὰ τσακιστεῖ σὲ καμιὰ ξέρα.
Σᾶς ἐντυπωσιάσαμε μὲ τὸν λογοτεχνικό μας οἶστρο; ῎Οχι, φί-

λοι συνTEXνίτες, δὲν εἴμαστε λογοτέχνες! Λογοτεχνίζουμε ἁ-
πλῶς γιὰ νὰ τραβήξουμε τὴν προσοχή σας καὶ νὰ σᾶς ποῦμε ὅτι,
ὅπως μπορεῖτε νὰ διαπιστώσετε ἀπὸ τὸ Εὔτυπον ποὺ κρατᾶτε στὰ
χέρια σας, ὁ Σύλλογος ἔχει μὲν ἀνάγκη ἀπὸ τὸν ὀβολό σας, ἀλλὰ
ἔχει ἀνάγκη κατὰ πολὺ περισσότερο ἀπὸ τὰ γραπτά σας. Γι’ αὐτό,
ἐσεῖς, ποὺ εἶστε τὸ πλήρωμα τοῦ ∗εϕτ∗, γράψτε μας γιὰ τὶς ὅποιες
ἐμπειρίες ἔχετε μὲ τὸ TEX καὶ τὸ LATEX, γιὰ τὶς ἐμπειρίες σας μὲ
ἄλλα στοιχειοθετικὰ συστήματα (π.χ., μὲ τὸ Ω ἢ τὴν HTML), γιὰ
θέματα ἐπεξεργασίας τοῦ λόγου, γιὰ σχετικὰ προγράμματα ποὺ
φτιάξατε ἢ ποὺ θὰ θέλατε νὰ φτιάξετε, γιὰ κάποιο βιβλίο ἢ ἔντυπο
ποὺ σᾶς ἐντυπωσίασε μὲ τὴν αἰσθητική του. Νὰ εἶστε σίγουροι,
φίλοι συνTEXνίτες, πὼς τὸ Εὔτυπον δὲν θὰ ἀρνηθεῖ τὶς σελίδες
του σὲ κανέναν.
῞Ομως ἂς δοῦμε τί κρύβει σήμερα τὸ Εὔτυπον στὰ ἀμπάρια

του. Κατ’ ἀρχὰς ἔχει τὸ TUG2000, τὸ ἐτήσιο συνέδριο τοῦ TEX
Users Group ποὺ φέτος ἔγινε στὴν ᾿Οξφόρδη. ῾Ο Ἀπόστολος Συ-
ρόπουλος, ποὺ παρακολούθησε τὸ συνέδριο, μᾶς τὸ περιγράφει
καὶ προτείνει τὸ μεθεπόμενο συνέδριο τοῦ TUG νὰ γίνει στὴν
Ξάνθη — ἐγχείρημα δύσκολο ἀλλὰ ὄχι ἀκατόρθωτο. ῾Ο Δημή-
τριος Φιλίππου ξαναχτυπᾶ στὸ δόξα-Πατρὶ τοῦ συλλαβισμοῦ τῶν
ἀρχαίων ἑλληνικῶν (συγχωρέστε τον, παιδὶ εἶναι κι αὐτός). ῾Ο
Ἀπόστολος Συρόπουλος ἐπανέρχεται μὲ τὸν λογοτεχνικὸ προ-
γραμματισμό (σᾶς ἀρέσει ὁ ὅρος ἢ νὰ ψάξουμε γιὰ κανένα ἄλλο
καλύτερο;). ῾Ο Alexander (Sasha) Berdnikov, παλιὸς ρῶσος ἀρ-
χιTEXνίτης, μᾶς παρουσιάζει μία λύση στὸ πρόβλημα τῆς τοπο-
θέτησης πολλαπλῶν διακριτικῶν σημείων σὲ διάφορα γράμματα,
ἐνῶ ὁ William Richter μᾶς παρουσιάζει ἕνα πρόγραμμα γιὰ τὴν
ἐνσωμάτωση δεδομένων σὲ ἕνα ἤδη ὑπάρχον κείμενο TEX. Καὶ
ὡς συνήθως, τὸ τεῦχος κλείνει μὲ τὰ τακτικὰ καὶ ἄκρως ἐνδιαφέ-
ροντα ἄρθρα τῶν TEXχνικῶν καὶ τῆς Βιβλίο-Παρουσίασης.
Αὐτὰ λοιπὸν γιὰ σήμερα. ῎Εως τὴν ἑπόμενη ἐπικοινωνία μας,

σᾶς εὐχόμαστε ὅ,τι καλύτερο καὶ TEXνικώτερο!
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