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Nèo xek�nhma
Φίλοι συνTEXχίτες,

Στὸ τελευταῖο τεῦχος (13–15, ᾿Οκτ. 2005), γράφαμε πὼς ἡ
ἔκδοση τοῦ Εὐτύπου «ἀναστέλλεται μέχρι νεωτέρας» λόγῳ οἰκο-
νομικῶν καὶ ἄλλων δυσκολιῶν. Δύο χρόνια μετά, ἴσως πολλοὶ ἀπὸ
ἐσᾶς νὰ ἀναρωτιέστε ἂν τὸ TEX ἐξακολουθεῖ νὰ ὑπάρχει καὶ ἂν
τὸ σινάφι του — οἱ TEXνιτοπαρέες — δὲν ἔχουν πλέον διαλυθεῖ.
῾Ομολογουμένως, ὁ κόσμος ἔχει πλέον μάθει στὸ γρήγορο

φαγητό, στὰ παπούτσια χωρὶς κορδόνια, στὴν ρηχὴ συγκίνηση
τῆς τηλεοπτικῆς εἴδησης καὶ στὸ plug ’n’ play. Τὸ TEX ὅμως δὲν
εἶναι τῆς ταχύτητας. Εἶναι πρόγραμμα ποὺ σὲ ἀναγκάζει νὰ γρά-
φεις κείμενα μὲ λογικὴ δομή, ἐνῶ ταυτοχρόνως σοῦ μαθαίνει τὶς
ἀρχὲς τῆς τυπογραφικῆς δεοντολογίας. ῾Επομένως, ἕνα πρόγραμ-
μα σὰν τὸ TEX, ποὺ ἀπαιτεῖ ὁρισμένο κόπο γιὰ νὰ μπορέσει νὰ τὸ
μεταχειριστεῖ κανεὶς σὲ κάποιο βασικὸ ἐπίπεδο, ὑστερεῖ σὲ πολὺ
σὲ δημοτικότητα. Τὸ γεγονὸς ἐπίσης ὅτι τὸ TEX, τουλάχιστον
στὴν μορφὴ ποὺ τὸ ὁλοκλήρωσε ὁ Κνούθ, δὲν ἐξελίσσεται, κάνει
πολλοὺς νὰ ποῦν πὼς αὐτὸ τὸ πρόγραμμα δὲν ἔχει μέλλον.
Εὐτυχῶς ὅμως τὸ TEX ἔχει ἀπογόνους, ἀλλὰ καὶ πιστοὺς

φίλους ἀνὰ τὴν ὑφήλιο ποὺ φροντίζουν γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῶν
ἀπογόνων του. Αὐτοὶ οἱ πιστοὶ φίλοι τοῦ TEX, ποὺ εἶναι πολλοὶ
γιὰ νὰ τοὺς ὀνομάσουμε, φρόντισαν νὰ μᾶς δώσουν προγράμματα–
ἀπογόνους τοῦ TEX σὰν τὸ LATEX2ε, τὸ pdfTEX, καὶ τελευταῖ-
α τὸ X ETEX ποὺ μπορεῖ νὰ μεταχειρίζεται καὶ γραμματοσειρὲς
OpenType (ἡ χρήση γραμματοσειρῶν ἦταν πάντα τὸ τρωτὸ ση-
μεῖο τοῦ TEX).
Οἱ ἀπόγονοι τοῦ TEX δίνουν καὶ σ’ ἐμᾶς κουράγιο. Γιὰ τὸ

λόγο αὐτό, ἀποφασίσαμε νὰ συνεχίσουμε τὴν ἔκδοση τοῦ Εὐ-
τύπου μὲ ἕνα τετραπλὸ τεῦχος γιὰ νὰ καλύψουμε τὸν χαμένο
χρόνο. Ταυτοχρόνως στήσαμε καὶ ἕναν καινούργιο ἱστοχῶρο, τὸ
www.eutypon.gr, ἀπ’ ὅπου θὰ μπορεῖτε νὰ λαμβάνετε τὸ τεῦχος
ἠλεκτρονικά. Καὶ ὁ ἱστοχῶρος μας διαθέτει καὶ ἱστολόγιο (κοι-
νῶς, «μπλόγκ») γιὰ ὅλους ὅσους ἐπιθυμοῦν τὴν συνέχιση τοῦ
ἀγώνα! Περιμένουμε λοιπὸν τὶς ἰδέες σας, τὶς ἀπόψεις καὶ τὰ γρα-
πτά σας. Τὸ ἂν θὰ συνεχίσουμε νὰ ὑπάρχουμε ὡς Εὔτυπον καὶ
ὡς ∗ǫφτ∗, ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν ἀνταπόκρισή σας σ’ αὐτὸ τὸ νέο
ξεκίνημα.

Μὲ TEXνικοὺς χαιρετισμούς,

῾Η Συντακτικὴ ᾿Επιτροπή


