
TEXν¬τριεv κα TEXν¬τεv !

IΕξι µCνεv µετ� τ�ν πρÞτη �π¾πειρα — τ¿ τεÖχοv τοÖ περασµ�νου
LΟκτωàρ¬ου — �πιχειροÖµε κα π�λι ν� θεµελιÞσουµε τv �παρα¬τητεv γραµµ�v
�πικοινων¬αv τCv �λληνικCv κοιν¾τηταv τοÖ TEX. Μ� σËνθηµ� µαv «Τ� äραEα
δ�ν κοστ¬ζουν �παραιτ�τωv �κριà� !», συνεχ¬ζουµε �κ�θεκτοι σ� µ¬α περιπ�τεια
γι� τ�ν δι�δοση τοÖ TEX, τοÖ LATEX κα πλε¬στων �λλων �ργαλε¬ων �λεκτρονικCv
στοιχειοθεσ¬αv.
HΕτοËτη τ�ν φορ�, Á LΑπ¾στολοv Συρ¾πουλοv κα Á LΑντÞνηv ΤσολοµËτηv

�ξηγοÖν πFv µποροÖµε ν� χρησιµοποι�σουµε τv γραµµατοσειρ�v TrueType γι�
στοιχειοθεσ¬α µ� τ¿ TEX.

Προσκεκληµ�νοv µαv συγγραφ�αv, Á John D. Hobby παρουσ¬αζει τ¿ ����-����
, τ¿ πρ¾γραµµα ποÌ δηµιοËργησε Á °διοv γι� τ¿ν συνδυασµ¿ τοÖ ����-����
µ� τ�ν γλÞσσα �κτυπωτFν PostScript.

HΟ LΑπ¾στολοv Συρ¾πουλοv ξαναχτυπA µ� τ�ν συν�χεια τCv παρουσ¬ασηv τοÖ
PICTEX, �νF Á Κωστ�v ∆ρυλλερ�κηv, Á γνωστ¿v δηµιουργ¿v τοÖ GreeKTEX ποÌ
τ¿ν προσκαλ�σαµε ν� συνδρ�µει στ¿ ΕÑτυπον, συζητA τρ¾πουv αÍτ¾µατηv �πε-
ξεργασ¬αv �ρχε¬ων TEX.
HΟ Γι�ννηv Χαραλ�µπουv κ�νει τ�ν πρÞτη Áλοκληρωµ�νη παρουσ¬αση τοÖ

συστ�µατοv Ω, τCv �κδοσηv τοÖ TEX γι� τ¿ν 21ο α®Þνα. Ε®δικÞτερα, στ¿ �ρθρο
τοÖ Γι�ννη �ναφ�ρεται πFv τ¿ Ω ξεπερνA τv �δυναµ¬εv τοÖ πακ�του babel.
HΩv Áλοκληρωµ�νο παρ�δειγµα χρ�σηv τοÖ Ω, παρουσι�ζεται Á τρ¾ποv µ� τ¿ν
ÁποEο στοιχειοθετ�θηκε τ¿ παρ¿ν τεÖχοv τοÖ ΕÍτËπου. LΑξ¬ζει ν� προσ�ξουµε
�κ¾µα Åτι Á Γι�ννηv καταργεE τ¿ Donald Knuth κα γρ�φει Ντ¾ναλντ ΚνοÌθ
σ� µ¬α �π¾πειρα �ντ¬στασηv στ¿ ρεÖµα τCv σËγχρονηv �λληνικCv τυπογραφικCv
ξενοµαν¬αv (�χουµε φτ�σει στ¿ σηµεEο �κ¾µα κα ρωσικ�v, �ραàικ�v � κινε-
ζικ�v λ�ξειv ν� παρουσι�ζονται στ� σËγχρονα �λληνικ� �ντυπα µ� λατινικοÌv
χαρακτCρεv). LΕλπ¬ζουµε � προσπ�θεια τοÖ Γι�ννη �ν�ντια στ¿ν «�φελληνισµ¿
τCv τυπογραφ¬αv µαv» ν� βρεE µιµητ�v.

Τ�λοv, τ¿ βλαστ�ρι µαv, Á 15χρονοv ΓιFργοv ∆εληγιανν¬δηv �κφρ�ζει µ¬α
�νδιαφ�ρουσα �ποψη περ ε®σαγωγCv τοÖ TEX στ� σχολεEα.

Στ�ν Βιàλ¬ο-Παρουσ¬αση συζητοÖνται τρ¬α �νδιαφ�ροντα βιàλ¬α ποÌ πραγ-
µατεËονται τ¿ LATEX καθáv κα θ�µατα τυπογραφικCv δεοντολογ¬αv. Μ¬α ν�α
στ�λη TEXνικ�v βο�θειαv κλε¬νει τ¿ παρ¿ν τεÖχοv.

Πρν σAv �φ�σουµε ν� ξεφυλλ¬σετε τ¿ ΕÑτυπον, θ� θ�λαµε ν� θυµ¬σουµε σ�
Åλουv σαv, µ�λη τοÖ Συλλ¾γου κα µ�, πFv εµστε καλοδεχοËµενοι ν� συνδρ�µετε
στv σελ¬δεv τοÖ περιοδικοÖ µ� �ρθρα σχετικ� µ� τ¿ TEX κα τ�ν �λεκτρονικ�
στοιχειοθεσ¬α στ� HΕλληνικ� (µονοτονικ¿ σËστηµα � πολυτονικ¾, δ�ν �χει ση-
µασ¬α), στ� LΑγγλικ� � σ� Åποια �λλη εÍρ�ωv διαδεδοµ�νη γλÞσσα προτιµAτε.
Μ�λιστα, τ¿ ΕÑτυπον �λαàε κα �ριθµ¿ ISSN �π¿ τ�ν LΕθνικ� Βιàλοθ�κη τCv
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HΕλλ�δοv, κα �τσι θ� µπορεEτε ν� �ναφ�ρετε τ� �ρθρα σαv σL αÍτ¿ �κ¾µα κα
στ¿ βιογραφικ¾ σαv σηµε¬ωµα ! Περιµ�νουµε τ� κε¬µεν� σαv λοιπ¾ν !

MΕωv τ�ν �π¾µενη �ντυπη �πικοινων¬α µαv,

— LΑπ¾στολοv Συρ¾πουλοv
— ∆ηµ�τριοv LΑ. Φιλ¬ππου
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