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Βιβλίο χωρὶς χαρτὶ

Φίλοι συνTEXνίτες,

Τὸ βιβλίο καὶ τὸ χαρτὶ ταξίδεψαν χέρι–χέρι γιὰ αἰῶνες, ἴσως
καὶ γιὰ χιλιετηρίδες ἐὰν συνυπολογίσουμε καὶ τὰ χρόνια τῶν χει-
ρόγραφων κωδίκων πρὶν τὴν ἀνακάλυψη τῆς τυπογραφίας ἀπὸ τὸν
Γουτεμβέργιο. Νά ὅμως ποὺ στὴν ἐποχή μας ἡ πορεία αὐτῶν τῶν
δύο ἀντικειμένων/μέσων φαίνεται νὰ χωρίζει. Τὸ ἠλεκτρονικὸ βι-
βλίο, τὸ γνωστὸ e-book, ἔκαμε δειλὰ τὴν ἐμφάνισή του ἀκόμα καὶ
στὸν περιορισμένης ἐμβέλειας ἑλληνικὸ ἐκδοτικὸ κόσμο.

Πῶς θὰ γίνει λοιπὸν ἡ μαζικὴ μετάβαση τοῦ ἑλληνικοῦ βιβλίου
ἀπὸ τὸ χαρτὶ στὴν ὀθόνη; Ποιόν ρόλο μπορεῖ νὰ παίξει τὸ TEX καὶ
τὰ διάφορα παράγωγά του σ’ αὐτὴ τὴν ἀλλαγή; Ὑπάρχει ἄλλο
ἐλεύθερο λογισμικὸ χρήσιμο στὸν νεό κόσμο τοῦ e-book;

Στὸ παρὸν τεῦχος, πέντε ἄρθρα (γιὰ τὴν ἀκρίβεια 4½) ἔχουν
σχέση μὲ ἠλεκτρονικὲς ἐκδόσεις. Ὁ Nick White παρουσιάζει τὴν
ἐκπαίδευση τοῦ Tesseract στὴν ὀπτικὴ ἀνάγνωση ἀρχαίων ἑλληνι-
κῶν. Ὁ Ἀπόστολος Συρόπουλος μᾶς ἐξηγεῖ πῶς μποροῦμε νὰ δη-
μιουργήσουμε e-book μὲ τὸ LATEX. Τὴν δική τους ἄποψη γιὰ τὰ ἠλε-
κτρονικὰ βιβλία καταθέτουν ὁ ἐκδότης Πέτρος Παπασαραντόπου-
λος καὶ ἡ ἐκπαιδευτικὸς Ἀναστασία Πεχτελίδου. Ἐπιπλέον, στὴν
βιβλιοπαρουσίαση γίνεται ἀναφορά (τὸ μισὸ ἄρθρο ποὺ λέγαμε)
σὲ ἕνα σχετικὰ πρόσφατο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων Gutenberg μὲ θέμα
τὸ ἑλληνικὸ e-book.

Τὸ τεῦχος συμπληρώνεται μὲ ἕνα ἄρθρο ἱστορικῆς φύσης,
ὅπου παρουσιάζεται τὸ ἐκδοτικὸ καὶ τυπογραφικὸ ἔργο τοῦ Νί-
κου Καχτίτση, μιᾶς ἰδιαίτερης προσωπικότητας τῆς μεταπολεμι-
κῆς ἑλληνικῆς λογοτεχνίας ποὺ ἔζησε τὰ πιὸ δημιουργικά του χρό-
νια ἐκτὸς Ἑλλάδος. Ἱστορικῆς φύσης εἶναι καὶ μιὰ διόρθωση γιὰ
τὸ ποιός ἦταν ὁ πρῶτος λογοτέχνης ποὺ χρησιμοποίησε γραφομη-
χανή. Τέλος, οἱ TEXνικὲς δίνουν λύσεις σ’ ἕνα πρόβλημα καθαρὰ
ἑλληνικό: τὴν ἄνω τελεία!

Μὲ TEXνικοὺς χαιρετισμούς,

Ἡ Συντακτικὴ Ἐπιτροπή


