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Σημεῖα ἐλπίδας;
Φίλοι συνTEXνίτες,

Τὸ 2016 ἦταν ἄλλη μιὰ ἰδιαίτερα δύσκολη χρονιὰ γιὰ τὸ ἑλλη-
νικὸ ἔντυπο. Ἡ οἰκονομικὴ κρίση ποὺ χτυπάει τὴν Ἑλλάδα ἐδῶ καὶ
ἑφτὰ χρόνια, παρέσυρε ὅλον τὸν κόσμο τῶν ἐκδόσεων, ἀπὸ τὰ τυ-
πογραφεῖα μέχρι τὰ περίπτερα. Γνωστὰ βιβλιοπωλεῖα φαλίρισαν
ἀφήνοντας πίσω τους μεγάλα χρέη σὲ προμηθευτὲς καὶ ἐργαζόμε-
νους. Ἀθηναϊκὲς ἐφημερίδες, ὁρισμένες μὲ ἱστορία πολλῶν δεκαε-
τιῶν, ἔφτασαν στὰ ὅρια τῆς χρεωκοπίας καὶ μόλις μετὰ βίας κρα-
τιοῦνται ζωντανές.

Ὡστόσο, μέσα σ’ αὐτὴν τὴν θύελλα, διαφαίνονται κάποια ση-
μάδια αἰσιοδοξίας. Τὰ περιοδικὰ ἀπὸ χάρτινα, γίνονται ἠλεκτρο-
νικά. Ἤδη κυκλοφοροῦν κάποια πολὺ καλὰ ἑλληνικὰ ἠλεκτρονικὰ
περιοδικὰ γιὰ τὴν λογοτεχνία καὶ τὸ βιβλίο. Μερικοὶ ἐκδότες, πα-
λιοὶ καὶ νέοι, ἐξακολουθοῦν νὰ βγάζουν βιβλία μὲ ποιοτικὸ περιε-
χόμενο καὶ ἐξαιρετικὴ ἐμφάνιση. Ἐνθαρρυντικὰ σημάδια ἀποτε-
λοῦν καὶ κάποιες συλλογικὲς προσπάθειες, ὅπως τὸ Ἀρχεῖο Ὀπτι-
κῆς Ἐπικοινωνίας Ἐλλάδας καὶ ἡ Ἑταιρεία Ἑλληνικῶν Τυπογρα-
φικῶν Στοιχείων. Μάλιστα ἡ τελευταία κυκλοφόρησε πρόσφατα
μερικὲς πολὺ ὄμορφες γραμματοσειρὲς τὶς ὁποῖες ἀξίζει νὰ ἀναζη-
τήσετε στὸν ἱστοχῶρο www.greekfontsociety.gr.

Καὶ μιᾶς καὶ μιλήσαμε γιὰ γραμματοσειρές, ἂς ποῦμε πὼς τοῦτο
τὸ τεῦχος εἶναι οὐσιαστικὰ ἀφιερωμένο στὶς γραμματοσειρές. Ὁ
Linus Romer περιγράφει τὸ ἑλληνικὸ μπλὸκ τῆς γραμματοσειρᾶς
του Miama. Ὁ Γιῶργος Ματθιόπουλος γράφει γιὰ τὸν μεγάλο σχε-
διαστὴ γραμματοσειρῶν Ἄντριαν Φρούτιγκερ (1928–2015). Ὁ Ἀπό-
στολος Συρόπουλος περιγράφει πῶς ψηφιοποίησε μιὰ παλιὰ ξε-
χασμένη γραμματοσειρὰ τοῦ Τσάπφ. Καὶ τέλος, ὁ Pablo García-
Risueño καὶ οἱ συνεργάτες του περιγράφουν τὴν γραμματοσειρὰ
ποὺ δημιούργησαν μὲ νέα σύμβολα γιὰ τὶς φυσικὲς ἐπιστῆμες. Εὐ-
ελπιστοῦμε πὼς ὅλες αὐτὲς οἱ προσπάθειες θὰ ἔχουν συνέχεια ἀπὸ
διαδικτυακοὺς συνεργάτες ποὺ θὰ ἐνδιαφερθοῦν νὰ βελτιώσουν τὸ
ἀποτέλεσμα, ὅπως ἄλλωστε συμβαίνει χρόνια τώρα στὸν κόσμο
τοῦ TEX καὶ τοῦ ἐλεύθερου λογισμικοῦ.

Μὲ TEXνικοὺς χαιρετισμούς,
Ἡ Συντακτικὴ Ἐπιτροπὴ

iii


