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Εὔτυπον, δέκα χρόνια μετὰ

Φίλοι συνTEXνίτες,

Μέσα στὸ 2008, τὸ Εὔτυπον συμπλήρωσε δέκα χρόνια ζωῆς.
Κατὰ σύμπτωση, στὶς ἀρχὲς τοῦ 2008, ὁ Κλαούντιο Μπεκκά-
ρι (Claudio Beccari), ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔφτιαξε τὶς περισσότερες
ἑλληνικὲς γραμματοσειρὲς μὲ τὸ METAFONT, ἀποφάσισε νὰ κυ-
κλοφορήσει ὅλες τὶς γραμματοσειρές του, μαζὶ μὲ μερικὲς νέες
παραλλαγές, σὲ μορφὴ Type1. Καὶ κατὰ σύμπτωση, τὸ καλοκαίρι
τοῦ ἴδιου ἔτους, ὁ Κλαούντιο ἀνακοίνωσε πὼς βγαίνει στὴν σύν-
ταξη ἀπὸ τὴν θέση τοῦ καθηγητῆ στὸ Πολυτεχνεῖο τοῦ Τορίνου.

Μὲ ἀφορμὴ τὰ δύο αὐτὰ γεγονότα, θελήσαμε νὰ τιμήσουμε
τὸν Κλαούντιο. Καὶ δὲν θὰ ὑπῆρχε ἄλλος καλύτερος τρόπος γιὰ
νὰ τὸν τιμήσουμε ἀπὸ τὸ νὰ τὸν καλέσουμε νὰ παρουσιάσει ὁ
ἴδιος στὸ Εὔτυπον τὴν πιὸ πρόσφατη δουλειά του, καθὼς καὶ νὰ
μᾶς μιλήσει γιὰ τὸ πῶς ἔμπλεξε μὲ τὸ TEX καὶ τὶς ἑλληνικὲς
γραμματοσειρές. ῞Οπως θὰ δεῖτε καὶ ἐσεῖς στὶς ἑπόμενες σελίδες,
ὁ Κλαούντιο δὲν ἀρνήθηκε τὴν πρόσκλησή μας. Καὶ ἐπιπλέον ὁ
Κλαούντιο, πάντα εὐγενικός, δέχθηκε νὰ συνεχίσει νὰ δουλεύει
γιὰ τὴν δημιουργία γραμματοσειρῶν καὶ ἄλλων ἐργαλείων, ποὺ θὰ
εἶναι διαθέσιμα δωρεὰν μέσῳ τοῦ Διαδικτύου. Τὸν εὐχαριστοῦμε
ἐκ βάθους καρδίας.

Γιὰ τὸ παρὸν τεῦχος, ὀφείλουμε νὰ εὐχαριστήσουμε ἀκόμα
τὸν Ἀρτέμη Βογιατζή, ποὺ δέχθηκε νὰ μᾶς γράψει τὶς πρῶτες
ἐμπειρίες του μὲ τὸ X ELATEX, καὶ τὴν ῎Ελια Κουμῆ, ποὺ δέχθη-
κε νὰ μᾶς παρουσιάσει τὸ Μουσεῖο Τυπογραφίας τῆς ἐφημερίδας
Χανιώτικα Νέα. Τὸ τεῦχος κλείνει μὲ ἕνα ἀνησυχητικὸ ἄρθρο γιὰ
τὸ μέλλον τοῦ TEX καὶ μία σύντομη παρουσίαση τῶν γραμματο-
σειρῶν OpenType.

Τέλος, ἀξίζει νὰ ποῦμε πὼς μέσα στὸ 2008 κυκλοφόρησαν
οἱ νέοι βελτιωμένοι «κανόνες» συλλαβισμοῦ ἑλληνικῶν γιὰ τὸ
TEX, ἀκόμα καὶ σὲ μορφὴ Unicode. Θὰ τοὺς βρεῖτε στὸ ctan:
language/hyphenation/elhyphen καὶ στὸ ctan: systems/
win32/miktex/tm/packages/miktex-hyph-greek.cab.

Μὲ TEXνικοὺς χαιρετισμούς,

῾Η Συντακτικὴ ᾿Επιτροπή


