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TEXνίτριες καὶ TEXνίτες !
᾽Αφοῦ συµϐουλευθήκαµε τὴν ὁµήγυρη τοῦ ∗εϕτ∗ γιὰ τὸ
πῶς ἀποδίδεται ὁ ὅρος editorial στὰ ἑλληνικά, ἀποφασίσαµε νὰ ἀλλάξουµε τὸν τίτλο ἑτούτης τῆς στήλης ἀπὸ τὴν ἀδόκιµη «᾽Επιφυλλίδα» σὲ «῎ΕνTEXνα καὶ ἄTEXνα» καθ’ ὑπόδειξη τοῦ ∆ηµήτρη Λένη (dimitris.lenis@lithos.culture.
gr). ᾿Η ἄλλη λύση ϑὰ ἦταν νὰ βαφτίσουµε τὴ στήλη «κύριο
ἄρθρο», ἀλλὰ αὐτὸς ὁ τίτλος ταιριάζει περισσότερο σὲ πολιτικὰ ἔντυπα γνώµης.
Τὰ νέα µας σήµερα δὲν εἶναι πολλά, ἀλλὰ µόνον ἕνα
καὶ ἐντυπωσιακό: ᾿Ο Σύλλογός µας ἔκανε τὶς πρῶτες δειλὲς
κρούσεις γιὰ νὰ ἀναλάϐει τὴν διοργάνωση τοῦ συνεδρίου
TUG2004. Τὴν χρονιὰ ποὺ ϑὰ χάνει ἡ µάνα τὸ παιδὶ καὶ τὸ
παιδὶ τὴν µάνα στὰ κωπηλατοδρόµια τῆς ᾽Αθήνας, ἐµεῖς
σκεφθήκαµε νὰ µαζευτοῦµε στὴν Θράκη γιὰ νὰ τὰ ποῦµε
(καὶ νὰ τὰ πιοῦµε) παρέα µὲ ἄλλους TEXνίτες ποὺ ϑὰ ἔρϑουν γι’ αὐτὸ τὸν σκοπὸ ἀπὸ ὅλον τὸν κόσµο. Γιὰ τὴν ὥρα
δὲν ἔχουµε λάϐει καµία ἐπίσηµη ἀπάντηση ἀπὸ τὸ TUG,
ἀλλὰ εὐελπιστοῦµε ὅτι ἡ πρόταση ϑὰ γίνει τελικὰ δεκτή.
᾽Αναµείνατε στὸ ἀκουστικό σας γιὰ τὴ συνέχεια !
Στὸ σηµερινὸ Εὔτυπον, τὰ περισσότερα ἄρθρα εἶναι στὰ
ἀγγλικά. Τὸ TEX εἶναι µία διεθνὴς προσπάθεια καὶ σ’ αὐτὴ
συνεισφέρουν ἄτοµα ἀπὸ ὅλη τὴν γῆ ποὺ ἀναγκαστικὰ ἐπικοινωνοῦν µεταξύ τους στὴν διεθνὴ γλώσσα τῆς ἐποχῆς.
῎Ετσι, σὲ ἑτοῦτο τὸ τεῦχος, ὁ Sören Hindsholm µᾶς ἐξηγεῖ στὰ
ἀγγλικὰ πῶς εἰσάγεται τὸ LATEX στὰ σχολεῖα τῆς ∆ανίας. ᾿Ο
Dag Langmyhr µᾶς παρουσιάζει τὸ StarTEX, µία ἁπλούστερη
ἔκδοση τοῦ LATEX γιὰ ἀρχαρίους. ᾿Ο Marcel Oliver ἀναλύει τὰ
προϐλήµατα καὶ τὶς ἐνδεχόµενες λύσεις γιὰ τὸ πολύγλωσσο LATEX3 — ἀµὴν καὶ πότε ! — καὶ ὁ Sivan Toledo ἐξηγεῖ πῶς
ϑὰ µπορέσουµε νὰ στοιχειοθετήσουµε ἕνα ἑϐραϊκὸ κείµενο.
῞Οπως πάντα, τὸ τεῦχος κλείνει µὲ τὰ ἄρθρα τῶν TEXχνικῶν
καὶ τῆς Βιϐλίο-Παρουσίασης.
Αὐτὰ λοιπὸν γιὰ σήµερα. Μέχρι νὰ τὰ ξαναποῦµε,
σᾶς εὐχόµαστε καλὸ καλοκαίρι µὲ ὅ,τι καλύτερο καὶ
TEXνικότερο !
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