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A FEW WORDS ABOUT DIDOT

Under the influence of the neoclassical ideals of the late 
18th century, the famous French typecutter Firmin Didot 
in Paris designed a new Greek typeface (1805) which was 
immediately used in the publishing programme of 
Adamantios Korai, the prominent intellectual figure of the 
Greek diaspora and leading scholar of the Greek 
Enligntment. The typeface eventually arrived in Greece, 
with the field press which came with Didot’s grandson 
Ambroise Firmin Didot, during the Greek Revolution in 
1821. Since then the typeface has enjoyed an unrivaled 
success as the type of choice for almost every kind of 
publication until the last decades of the 20th century.
Didot’s type was the base for a new font, GFS Didot 
(1994) which was designed by Takis Katsoulidis, and 
digitised by George Matthiopoulos. The typeface is 
accompanied by a matching latin alphabet based on 
Hermann Zapf’s Palatino.

ΛΊΓΆ ΛΌΓΊΆ ΓΊΆ ΤΉ DIDOT

Στο πνεύμα του απέριττου ύφους της περιόδου του 
νεοκλασικισμού ο διάσημος Γάλλος τυπογράφος 
Firmin Didot σχεδίασε μία ελληνική γραμματοσειρά 
(1805) την οποία χρησιμοποίησε εξαρχής ο Aδαμάντιος 
Kοραής στο εκδοτικό του πρόγραμμα για τον διαφωτισμό 
των υπόδουλων Eλλήνων. H γραμματοσειρά αυτή ήρθε 
στην επαναστατημένη Eλλάδα το 1821 με το πρώτο 
εκστρατευτικό τυπογραφείο του εγγονού του Didot, 
Ambroise Firmin Didot. Έκτοτε υπήρξε, παρ’ όλες τις 
μετέπειτα αισθητικές και τεχνολογικές εξελίξεις, η 
κυρίαρχη επιλογή των εκδοτών και των τυπογράφων για τη 
στοιχειοθεσία των ελληνικών εντύπων στον ελλαδικό χώρο 
έως τις τελευταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα.
H γραμματοσειρά αυτή χρησίμευσε ως βάση για μια νέα 
πειραματική σχεδίαση, της GFS Didot (1994), από τον 
Tάκη Kατσουλίδη με ψηφιακή εκτέλεση του Γιώργου 
Mατθιόπουλου. Σε αυτήν προστέθηκε μια λατινική σχεδίαση 
του Γιώργου Δ. Mατθιόπουλου, βασισμένη στις αναλογίες 
της Palatino του Hermann Zapf.



GFS Didot

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
αβγδεζηθικλμνξοπρσςτυφχψω

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
αβγδεζηθικλµνξοπρσςτυφχψω

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
αβγδεζηθικλμνξοπρσςτυφχψω

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
αβγδεζηθικλμνξοπρσςτυφχψω

ABCDEFGHĲKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghĳklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHĲKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghĳklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
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REGULAR

ITALIC

BOLD

BOLD ITALIC

ΒΆΡΉ – WEIGHTS
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SMALL CAPS

LIGATURES

STYLISTIC ALTERNATES

LINING & OLD STYLE 
PROPORTIONAL NUMERALS

MATHS

PUNCTUATION

SYMBOLS AND 
MISCELLANEOUS

MONETARY

SUPERSCRIPT/SUBSCRIPT
SCIENTIFIC SUPERIOR/IN-

FERIOR NUMERALS 
FRACTIONS

GFS Didot
ΣΎΝΌΛΌ ΧAΡΆΚΤΉΡΏΝ – CHARACTER SET

CAPITALS AND LOWERCASE
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ΑΒΓ∆ΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
Ά Έ Ή Ί Ϊ Ό Ύ Ϋ Ώ
Ά Ἁ Ἅ Ἃ Ἇ Ᾰ Ὰ ᾼ ᾉ ᾍ ᾋ
ᾏ ᾈ ᾌ ᾊ ᾎ   
Ἀ Ἄ Ἂ Ἆ Ᾱ
Έ Ἑ Ἕ Ἓ Ὲ Ἐ Ἔ Ἒ
Ή Ἡ Ἥ Ἣ Ἧ Ὴ ῌ ᾙ ᾝ ᾛ ᾟ ᾘ ᾜ
ᾚ ᾞ Ἠ Ἤ Ἢ Ἦ
Ί Ἱ Ἵ Ἳ Ἷ Ῐ Ὶ Ἰ Ἴ Ἲ Ἶ Ῑ
Ό Ὁ Ὅ Ὃ Ὸ Ὀ Ὄ Ὂ Ῥ
Ύ Ὑ Ὕ Ὓ Ὗ Ῠ Ὺ Ῡ
Ώ Ὡ Ὥ Ὣ Ὧ Ὼ ῼ ᾩ ᾭ ᾫ ᾯ ᾨ ᾬ
ᾪ ᾮ Ὠ Ὤ Ὢ Ὦ
αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψως
άέήίϊΐόύΰϋώ
ὰάἀἁἂἃἄἅἆἇᾀᾁᾂᾃᾄᾅᾆᾇᾰᾱᾲᾳᾴᾶᾷ
ὲέἐἑἒἓἔἕ
ὴήᾐᾑᾒᾓᾔᾕᾖᾗῂῃῄῆῇἠἡἢἣἤἥἦἧ
ὶίῐῑ ῒ ΐ ῖ ῗἰἱ ἲ ἳ ἴ ἵ ἶ ἷ
ὸόὀὁὂὃὄὅῤῥ
ὺύὐὑὒὓὔὕὖὗῠῡῢΰῦῧ
ὼώὠὡὢὣὤὥὦὧᾠᾡᾢᾣᾤᾥᾦᾧῲῳῴῶῷ

ΆΒΓ∆ΈΖΉϑΊΚΛμΝΞΌπΡΣΤΎΦΧΨΏ
ΆΈΉΊΐΌΎΫΏ

πΌΛΎΤΌΝΊΚΌ ΣΎΝΌΛΌ 
ΧΆΡΆΚΤΉΡΏΝ

GFS Didot
πΌΛΎΤΌΝΊΚΌ – POLYTONIC

ΚΆπΊΤΆΛΆΚΊΆ
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ẠẢẤẦẨẪẬẮẰẲẴẶẸẺẼẾỀỂỄỆỈỊỌỎỐỒỔ
ỖỘỚỜỞỠỢỤỦỨỪỬỮỰỴỶỸÀÁÂÃÄÅĀĂ
ǺÆǼĊÇĎĐÈÉÊĚËĒĖĘĠĢĞĦÌÍÎĨÏĪĬIĶĻĹ
ŁĽÑŃŅŇŊÒÓÔÕÖŐØǾŒŔŘŖŠŚŤŦÙÚÛŨ
ÜŮŰŪŲỲÝŸŶŽŹŻÐÞ

ạảấầẩẫậắằẳẵặẹẻẽếềểễệỉịọỏốồổỗộớờởỡợụủứ
ừửữựỵỷỹàáâãäåāăǻæǽċçďđèéêěëēėęġģğħìí
îĩïīĭıķļĺłľñńņňŋòóôõöőøǿœŕřŗšśťŧùúûũüůűū
ųỳýÿŷžźżðþ

AÀÁÂÃÄÅĀĂÆǼBCĊÇDÐEÈÉÊĚËĒĖĘFGĠĢĞ
HĦIÌÍÎĨÏĪĬıJKĶLĻĹŁĽMNÑŃŅŇŊOÒÓÔÕÖŐØǾŒPQRŔŘ
ŖSŠŚTŤŢŦUÙÚÛŨÜŮŰŪŲVWXYỳÝŸŶZŽŹŻÐÞ

ADDITIONAL CHARACTERS

SMALL CAPITALS

GFS Didot
ΓΛΏΣΣΌΛΌΓΊΚΉ ΎπΌΣΤΉΡΊΞΉ – EXTENSIVE LANGUAGE SUPPORT
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DIDOT REGULAR 6 PT
HE PAINTED two of the more private pictures of Jane. One shows her with her coat hat and 
gloves at the cloakroom. With a relaxed and introvert air she is getting ready to go home. The 
other shows her lost in thought as she leaves the Moulin Rouge and the merry hustle and bustle. 
Her sombre, lady-like attire dark and unrevealing done by the artist in vertical stokes, contrasts 
with the tawdriness of her surroundings.

DIDOT REGULAR 7 PT

HE PAINTED two of the more private pictures of Jane. One shows her with her 
coat hat and gloves at the cloakroom. With a relaxed and introvert air she is 
getting ready to go home. The other shows her lost in thought as she leaves the 
Moulin Rouge and the merry hustle and bustle. Her sombre, lady-like attire dark 

DIDOT REGULAR 8 PT

HE PAINTED two of the more private pictures of Jane. One shows her 
with her coat hat and gloves at the cloakroom. With a relaxed and 
introvert air she is getting ready to go home. The other shows her lost 

DIDOT REGULAR 9 PT

HE PAINTED two of the more private pictures of Jane. One 
shows her with her coat hat and gloves at the cloakroom. With 
a relaxed and introvert air she is getting ready to go home. The 

DIDOT REGULAR 10 PT

HE PAINTED two of the more private pictures of Jane. 
One shows her with her coat hat and gloves at the 
cloakroom. With a relaxed and introvert air she is getting 

DIDOT REGULAR 12 PT

HE PAINTED two of the more private pictures 
of Jane. One shows her with her coat hat and 

DIDOT REGULAR 14 PT

HE PAINTED two of the more private pic-
tures of Jane. One shows her with her coat 

DIDOT ΛΈΎΚΆ 6 ΣΤΊΓμΈΣ
Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ των πνευματικών και καλλιτεχνικών παραδόσεων της Ελληνικής Ανατολής 
και της ευρωπαϊκής Δύσης στην Κρήτη την εποχή της Βενετοκρατίας οδήγησε σε διάφορες 
ζυμώσεις και δημιούργησε το κατάλληλο κλίμα για την ανάπτυξη και καρποφορία στο νησί 
ενός πολιτισμού με πολλές εκφάνσεις και ιδιαίτερες αποχρώσεις. Στην τελευταία ιδίως περίοδο 
της Βενετοκρατίας στην οικονομική ευημερία των κρητικών πόλεων της πρωτεύουσας.

DIDOT ΛΈΎΚΆ 7 ΣΤΊΓμΈΣ

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ των πνευματικών και καλλιτεχνικών παραδόσεων της Ελληνικής 
Ανατολής και της ευρωπαϊκής Δύσης στην Κρήτη την εποχή της Βενετοκρατίας 
οδήγησε σε διάφορες ζυμώσεις και δημιούργησε το κατάλληλο κλίμα για την 
ανάπτυξη και καρποφορία στο νησί ενός πολιτισμού με πολλές εκφάνσεις και 

DIDOT ΛΈΎΚΆ 8 ΣΤΊΓμΈΣ

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ των πνευματικών και καλλιτεχνικών παραδόσεων της 
Ελληνικής Ανατολής και της ευρωπαϊκής Δύσης στην Κρήτη την εποχή 
της Βενετοκρατίας οδήγησε σε διάφορες ζυμώσεις και δημιούργησε 

DIDOT ΛΈΎΚΆ 9 ΣΤΊΓμΈΣ

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ των πνευματικών και καλλιτεχνικών παρα-
δόσεων της Ελληνικής Ανατολής και της ευρωπαϊκής Δύσης 
στην Κρήτη την εποχή της Βενετοκρατίας οδήγησε σε διάφορες 

DIDOT ΛΈΎΚΆ 10 ΣΤΊΓμΈΣ

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ των πνευματικών και καλλιτεχνικών 
παραδόσεων της Ελληνικής Ανατολής και της ευρωπαϊκής 
Δύσης στην Κρήτη την εποχή της Βενετοκρατίας 

DIDOT ΛΈΎΚΆ 12 ΣΤΊΓμΈΣ

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ των πνευματικών και καλλιτε-
χνικών παραδόσεων της Ελληνικής Ανατολής 

DIDOT ΛΈΎΚΆ 14 ΣΤΊΓμΈΣ

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ των πνευματικών 
και καλλιτεχνικών παραδόσεων της 

ΆΛΛΉΛΈπΊ∆ΡΆΣΉ/INTERACTION 12 PT

Η συνάντηση των πνευματικών και καλλιτεχνικών παραδόσεων της Ελληνικής Ανατολής και της 
ευρωπαϊκής Δύσης στην Κρήτη την εποχή της Βενετοκρατίας οδήγησε σε διάφορες ζυμώσεις και 
δημιούργησε το κατάλληλο κλίμα για την ανάπτυξη και καρποφορία στο νησί ενός πολιτισμού με 
πολλές εκφάνσεις και ιδιαίτερες αποχρώσεις. Στην τελευταία ιδίως περίοδο της Βενετοκρατίας 
στην οικονομική ευημερία των κρητικών πόλεων της πρωτεύουσας. He painted two of the more 
private pictures of Jane. One shows her with her coat hat and gloves at the cloakroom. With a 
relaxed and introvert air she is getting ready to go home. Η συνάντηση των πνευματικών και 
καλλιτεχνικών παραδόσεων της Ελληνικής Ανατολής και της ευρωπαϊκής Δύσης στην Κρήτη την 
εποχή της Βενετοκρατίας οδήγησε σε διάφορες ζυμώσεις και δημιούργησε το κατάλληλο κλίμα 
για την growth και καρποφορία στο νησί ενός πολιτισμού με πολλές εκφάνσεις και ιδιαίτερες 
αποχρώσεις. Στην τελευταία ιδίως περίοδο της long standing Βενετοκρατίας στην οικονομική 
ευημερία των κρητικών πόλεων της πρωτεύουσας.

GFS Didot
SAMPLE TEXTS
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DIDOT BOLD 6 PT
HE PAINTED two of the more private pictures of Jane. One shows her with her coat hat 
and gloves at the cloakroom. With a relaxed and introvert air she is getting ready to go 
home. The other shows her lost in thought as she leaves the Moulin Rouge and the merry 
hustle and bustle. Her sombre, lady-like attire dark and unrevealing done by the artist in 
vertical stokes, contrasts with the tawdriness of her surroundings.

DIDOT BOLD 7 PT

HE PAINTED two of the more private pictures of Jane. One shows her with 
her coat hat and gloves at the cloakroom. With a relaxed and introvert air she 
is getting ready to go home. The other shows her lost in thought as she leaves 
the Moulin Rouge and the merry hustle and bustle. Her sombre, lady-like 

DIDOT BOLD 8 PT

HE PAINTED two of the more private pictures of Jane. One shows 
her with her coat hat and gloves at the cloakroom. With a relaxed 
and introvert air she is getting ready to go home. The other shows 

DIDOT BOLD 9 PT

HE PAINTED two of the more private pictures of Jane. One 
shows her with her coat hat and gloves at the cloakroom. 
With a relaxed and introvert air she is getting ready to go 

DIDOT BOLD 10 PT

HE PAINTED two of the more private pictures of 
Jane. One shows her with her coat hat and gloves at 
the cloakroom. With a relaxed and introvert air she is 

DIDOT BOLD 12 PT

HE PAINTED two of the more private pic-
tures of Jane. One shows her with her coat 

DIDOT BOLD 14 PT

HE PAINTED two of the more private 
pictures of Jane. One shows her with her 

DIDOT μΆΎΡΆ 6 ΣΤΊΓμΈΣ
Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ των πνευματικών και καλλιτεχνικών παραδόσεων της Ελληνικής 
Ανατολής και της ευρωπαϊκής Δύσης στην Κρήτη οδήγησε σε διάφορες ζυμώσεις και 
δημιούργησε το κατάλληλο κλίμα για την ανάπτυξη και καρποφορία στο νησί ενός 
πολιτισμού με πολλές εκφάνσεις και ιδιαίτερες αποχρώσεις. Στην τελευταία ιδίως περίοδο 
της Βενετοκρατίας στην οικονομική ευημερία των κρητικών πόλεων της πρωτεύουσας.

DIDOT μΆΎΡΆ 7 ΣΤΊΓμΈΣ

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ των πνευματικών και καλλιτεχνικών παραδόσεων της 
Ελληνικής Ανατολής και της ευρωπαϊκής Δύσης στην Κρήτη οδήγησε σε 
διάφορες ζυμώσεις και δημιούργησε το κατάλληλο κλίμα για την ανάπτυξη 
και καρποφορία στο νησί ενός πολιτισμού με πολλές εκφάνσεις και 

DIDOT μΆΎΡΆ 8 ΣΤΊΓμΈΣ

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ των πνευματικών και καλλιτεχνικών παραδόσεων 
της Ελληνικής Ανατολής και της ευρωπαϊκής Δύσης στην Κρήτη 
οδήγησε σε διάφορες ζυμώσεις και δημιούργησε το κατάλληλο 

DIDOT μΆΎΡΆ 9 ΣΤΊΓμΈΣ

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ των πνευματικών και καλλιτεχνικών 
παραδόσεων της Ελληνικής Ανατολής και της ευρωπαϊκής 
Δύσης στην Κρήτη οδήγησε σε διάφορες ζυμώσεις και 

DIDOT μΆΎΡΆ 10 ΣΤΊΓμΈΣ

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ των πνευματικών και καλλιτεχνικών 
παραδόσεων της Ελληνικής Ανατολής και της ευρω-
παϊκής Δύσης στην Κρήτη οδήγησε σε διάφορες

DIDOT μΆΎΡΆ 12 ΣΤΊΓμΈΣ

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ των πνευματικών και 
καλλιτεχνικών παραδόσεων της Ελληνικής 

DIDOT μΆΎΡΆ 14 ΣΤΊΓμΈΣ

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ των πνευματικών 
και καλλιτεχνικών παραδόσεων της 

ΆΛΛΉΛΈπΊ∆ΡΆΣΉ/INTERACTION 12 PT

Η συνάντηση των πνευματικών και καλλιτεχνικών παραδόσεων της Ελληνικής Ανατολής και της 
ευρωπαϊκής Δύσης στην Κρήτη την εποχή της Βενετοκρατίας οδήγησε σε διάφορες ζυμώσεις και 
δημιούργησε το κατάλληλο κλίμα για την ανάπτυξη και καρποφορία στο νησί ενός πολιτισμού με 
πολλές εκφάνσεις και ιδιαίτερες αποχρώσεις. Στην τελευταία ιδίως περίοδο της Βενετοκρατίας 
στην οικονομική ευημερία των κρητικών πόλεων της πρωτεύουσας. He painted two of the 
more private pictures of Jane. One shows her with her coat hat and gloves at the cloakroom. With 
a relaxed and introvert air she is getting ready to go home. Τhe other shows her lost in thought 
as she leaves the Moulin Rouge and the merry hustle and bustle. Η συνάντηση των πνευματικών 
και καλλιτεχνικών παραδόσεων της Ελληνικής Ανατολής και της ευρωπαϊκής Δύσης στην Crete 
την εποχή της Βενετοκρατίας οδήγησε σε διάφορες ζυμώσεις και δημιούρ-γησε το κατάλληλο 
κλίμα για την καρποφορία στο νησί ενός πολιτισμού με πολλές εκφάνσεις και ιδιαίτερες 
αποχρώσεις. Στην τελευταία ιδίως περίοδο της Βενετοκρατίας στην οικονομική ευημερία των 

GFS Didot
SAMPLE TEXTS
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DIDOT ITALIC 6 PT
HE PAINTED two of the more private pictures of Jane. One shows her with her coat hat and gloves 
at the cloakroom. With a relaxed and introvert air she is getting ready to go home. The other shows her 
lost in thought as she leaves the Moulin Rouge and the merry hustle and bustle. Her sombre, lady-like 
attire dark and unrevealing done by the artist in vertical stokes, contrasts with the tawdriness of her 
surroundings.

DIDOT ITALIC 7 PT

HE PAINTED two of the more private pictures of Jane. One shows her with her coat 
hat and gloves at the cloakroom. With a relaxed and introvert air she is getting ready to 
go home. The other shows her lost in thought as she leaves the Moulin Rouge and the 
merry hustle and bustle. Her sombre, lady-like attire dark and unrevealing done by 

DIDOT ITALIC 8 PT

HE PAINTED two of the more private pictures of Jane. One shows her with 
her coat hat and gloves at the cloakroom. With a relaxed and introvert air 
she is getting ready to go home. The other shows her lost in thought as she 

DIDOT ITALIC 9 PT

HE PAINTED two of the more private pictures of Jane. One shows 
her with her coat hat and gloves at the cloakroom. With a relaxed 
and introvert air she is getting ready to go home. The other shows 

DIDOT ITALIC 10 PT

HE PAINTED two of the more private pictures of Jane. 
One shows her with her coat hat and gloves at the cloakroom. 
With a relaxed and introvert air she is getting ready to go 

DIDOT ITALIC 12 PT

HE PAINTED two of the more private pictures of 
Jane. One shows her with her coat hat and gloves 

DIDOT ITALIC 14 PT

HE PAINTED two of the more private pic-
tures of Jane. One shows her with her coat 

DIDOT πΛΆΓΊΆ 6 ΣΤΊΓμΈΣ
Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ των πνευματικών και καλλιτεχνικών παραδόσεων της Ελληνικής Ανατολής 
και της ευρωπαϊκής Δύσης στην Κρήτη την εποχή της Βενετοκρατίας οδήγησε σε διάφορες 
ζυμώσεις και δημιούργησε το κατάλληλο κλίμα για την ανάπτυξη και καρποφορία στο 
νησί ενός πολιτισμού με πολλές εκφάνσεις και ιδιαίτερες αποχρώσεις. Στην τελευταία 
ιδίως περίοδο της Βενετοκρατίας στην οικονομική ευημερία των κρητικών πόλεων της 

DIDOT πΛΆΓΊΆ 7 ΣΤΊΓμΈΣ

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ των πνευματικών και καλλιτεχνικών παραδόσεων της 
Ελληνικής Ανατολής και της ευρωπαϊκής Δύσης στην Κρήτη την εποχή της 
Βενετοκρατίας οδήγησε σε διάφορες ζυμώσεις και δημιούργησε το κατάλληλο 
κλίμα για την ανάπτυξη και καρποφορία στο νησί ενός πολιτισμού με 

DIDOT πΛΆΓΊΆ 8 ΣΤΊΓμΈΣ

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ των πνευματικών και καλλιτεχνικών παραδόσεων 
της Ελληνικής Ανατολής και της ευρωπαϊκής Δύσης στην Κρήτη 
οδήγησε σε διάφορες ζυμώσεις και δημιούργησε το κατάλληλο κλίμα 

DIDOT πΛΆΓΊΆ 9 ΣΤΊΓμΈΣ

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ των πνευματικών και καλλιτεχνικών 
παραδόσεων της Ελληνικής Ανατολής και της ευρωπαϊκής 
Δύσης στην Κρήτη οδήγησε σε διάφορες ζυμώσεις και 

DIDOT πΛΆΓΊΆ 10 ΣΤΊΓμΈΣ

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ των πνευματικών και καλλιτεχνικών 
παραδόσεων της Ελληνικής Ανατολής και της ευρω-
παϊκής Δύσης στην Κρήτη οδήγησε σε διάφορες 

DIDOT πΛΆΓΊΆ 12 ΣΤΊΓμΈΣ

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ των πνευματικών και 
καλλιτεχνικών παραδόσεων της Ελληνικής 

DIDOT πΛΆΓΊΆ 14 ΣΤΊΓμΈΣ

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ των πνευματικών 
και καλλιτεχνικών παραδόσεων της 

ΆΛΛΉΛΈπΊ∆ΡΆΣΉ/INTERACTION 12 PT

Η συνάντηση των πνευματικών και καλλιτεχνικών παραδόσεων της Ελληνικής Ανατολής και της 
ευρωπαϊκής Δύσης στην Κρήτη την εποχή της Βενετοκρατίας οδήγησε σε διάφορες ζυμώσεις και 
δημιούργησε το κατάλληλο κλίμα για την ανάπτυξη και καρποφορία στο νησί ενός πολιτισμού με 
πολλές εκφάνσεις και ιδιαίτερες αποχρώσεις. Στην τελευταία ιδίως περίοδο της Βενετοκρατίας 
στην οικονομική ευημερία των κρητικών πόλεων της πρωτεύουσας. He painted two of the 
more private pictures of Jane. One shows her with her coat hat and gloves at the cloakroom. With 
a relaxed and introvert air she is getting ready to go home. Τhe other shows her lost in thought as 
she leaves the Moulin Rouge and the merry hustle and bustle. Η συνάντηση των πνευματικών 
και καλλιτεχνικών παραδόσεων της Ελληνικής Ανατολής και της ευρωπαϊκής Δύσης στην Crete 
την εποχή της Βενετοκρατίας οδήγησε σε διάφορες ζυμώσεις και δημιούργησε το κατάλληλο 
κλίμα για την καρποφορία στο νησί ενός πολιτισμού με πολλές εκφάνσεις και ιδιαίτερες 
αποχρώσεις. Στην τελευταία ιδίως περίοδο της Βενετοκρατίας στην οικονομική ευημερία των 
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DIDOT BOLD ITALIC 6 PT
HE PAINTED two of the more private pictures of Jane. One shows her with her coat hat and 
gloves at the cloakroom. With a relaxed and introvert air she is getting ready to go home. The 
other shows her lost in thought as she leaves the Moulin Rouge and the merry hustle and bustle. 
Her sombre, lady-like attire dark and unrevealing done by the artist in vertical stokes, contrasts 
with the tawdriness of her surroundings.

DIDOT BOLD ITALIC 7 PT

HE PAINTED two of the more private pictures of Jane. One shows her with her 
coat hat and gloves at the cloakroom. With a relaxed and introvert air she is 
getting ready to go home. The other shows her lost in thought as she leaves the 
Moulin Rouge and the merry hustle and bustle. Her sombre, lady-like attire dark 

DIDOT BOLD ITALIC 8 PT

HE PAINTED two of the more private pictures of Jane. One shows 
her with her coat hat and gloves at the cloakroom. With a relaxed and 
introvert air she is getting ready to go home. The other shows her lost in 

DIDOT BOLD ITALIC 9 PT

HE PAINTED two of the more private pictures of Jane. One 
shows her with her coat hat and gloves at the cloakroom. With 
a relaxed and introvert air she is getting ready to go home. The 

DIDOT BOLD ITALIC 10 PT

HE PAINTED two of the more private pictures of Jane. 
One shows her with her coat hat and gloves at the cloak-
room. With a relaxed and introvert air she is getting 

DIDOT BOLD ITALIC 12 PT

HE PAINTED two of the more private pictures 
of Jane. One shows her with her coat hat and 

DIDOT BOLD ITALIC 14 PT

HE PAINTED two of the more private pic-
tures of Jane. One shows her with her coat 

DIDOT πΛΆΓΊΆ μΆΎΡΆ 6 ΣΤΊΓμΈΣ
Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ των πνευματικών και καλλιτεχνικών παραδόσεων της Ελληνικής 
Ανατολής και της ευρωπαϊκής Δύσης στην Κρήτη την εποχή της Βενετοκρατίας οδήγησε 
σε διάφορες ζυμώσεις και δημιούργησε το κατάλληλο κλίμα για την ανάπτυξη και 
καρποφορία στο νησί ενός πολιτισμού με πολλές εκφάνσεις και ιδιαίτερες αποχρώσεις. 
Στην τελευταία ιδίως περίοδο της Βενετοκρατίας στην οικονομική ευημερία των κρητικών 

DIDOT πΛΆΓΊΆ μΆΎΡΆ 7 ΣΤΊΓμΈΣ

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ των πνευματικών και καλλιτεχνικών παραδόσεων της 
Ελληνικής Ανατολής και της ευρωπαϊκής Δύσης στην Κρήτη την εποχή 
της Βενετοκρατίας οδήγησε σε διάφορες ζυμώσεις και δημιούργησε 
το κατάλληλο κλίμα για την ανάπτυξη και καρποφορία στο νησί ενός 

DIDOT πΛΆΓΊΆ μΆΎΡΆ 8 ΣΤΊΓμΈΣ

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ των πνευματικών και καλλιτεχνικών παραδόσεων 
της Ελληνικής Ανατολής και της ευρωπαϊκής Δύσης στην Κρήτη  
οδήγησε σε διάφορες ζυμώσεις και δημιούργησε το κατάλληλο 

DIDOT πΛΆΓΊΆ μΆΎΡΆ 9 ΣΤΊΓμΈΣ

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ των πνευματικών και καλλιτεχνικών 
παραδόσεων της Ελληνικής Ανατολής και της ευρωπαϊκής 
Δύσης στην Κρήτη οδήγησε σε διάφορες ζυμώσεις και 

DIDOT πΛΆΓΊΆ μΆΎΡΆ 10 ΣΤΊΓμΈΣ

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ των πνευματικών και καλλιτεχνικών 
παραδόσεων της Ελληνικής Ανατολής και της 
ευρωπαϊκής Δύσης στην Κρήτη οδήγησε σε διάφορες 

DIDOT πΛΆΓΊΆ μΆΎΡΆ 12 PT

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ των πνευματικών και 
καλλιτεχνικών παραδόσεων της Ελληνικής 

DIDOT πΛΆΓΊΆ μΆΎΡΆ 14 ΣΤΊΓμΈΣ

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ των πνευματικών 
και καλλιτεχνικών παραδόσεων 

ΆΛΛΉΛΈπΊ∆ΡΆΣΉ/INTERACTION 12 PT

Η συνάντηση των πνευματικών και καλλιτεχνικών παραδόσεων της Ελληνικής Ανατολής 
και της ευρωπαϊκής Δύσης στην Κρήτη την εποχή της Βενετοκρατίας οδήγησε σε διάφορες 
ζυμώσεις και δημιούργησε το κατάλληλο κλίμα για την ανάπτυξη και καρποφορία στο νησί ενός 
πολιτισμού με πολλές εκφάνσεις και ιδιαίτερες αποχρώσεις. Στην τελευταία ιδίως περίοδο της 
Βενετοκρατίας στην οικονομική ευημερία των κρητικών πόλεων της πρωτεύουσας. He paint-
ed two of the more private pictures of Jane. One shows her with her coat hat and gloves at the 
cloakroom. With a relaxed and introvert air she is getting ready to go home. Τhe other shows her 
lost in thought as she leaves the Moulin Rouge and the merry hustle and bustle. Η συνάντηση των 
πνευματικών και καλλιτεχνικών παραδόσεων της Ελληνικής Ανατολής και της ευρωπαϊκής Δύσης 
στην Crete την εποχή της Βενετοκρατίας οδήγησε σε διάφορες ζυμώσεις και δημιούργησε το 
κατάλληλο κλίμα για την καρποφορία στο νησί ενός πολιτισμού με πολλές εκφάνσεις και 
ιδιαίτερες αποχρώσεις. Στην τελευταία ιδίως περίοδο της Βενετοκρατίας στην οικονομική 
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ΤΆ πΆΛΆΊΆ ΤΏΝ ΛΆΚΈ∆ΆΊμΌΝΊΏΝ ΈπΊΤΉ∆ΈΎμΆΤΆ

GFS Didot
∆ΈΊΓμΆ πΌΛΎΤΌΝΊΚΌΎ ΚΈΊμΈΝΌΎ

Τῶν εἰσιόντων εἰς τὰ συσσίτια ἑκάστῳ  
δεικνύων ὁ πρεσβύτατος τὰς θύρας, «διὰ 
τούτων» φησίν, «οὐδεὶς ἐξέρχεται λόγος».
Δοκιμαζομένου μάλιστα παρ’ αὐτοῖς 
τοῦ μέλανος λεγομένου ζωμοῦ, ὥστε μὴ 
κρεαδίου δεῖσθαι τοὺς πρεσβυτέρους, 
παραχωρεῖν δὲ τοῖς νεανίσκοις, λέγεται 
Διονύσιος ὁ τῆς Σικελίας τύραννος τούτου 
χάριν Λακωνικὸν μάγειρον πρίασθαι 
καὶ προστάξαι σκευάσαι αὐτῷ μηδενὸς 
φειδόμενον ἀναλώματος· ἔπειτα γευσάμενον 
καὶ δυσχεράναντα ἀποπτύσαι· καὶ τὸν 
μάγειρον εἰπεῖν, «ὦ βασιλεῦ, τοῦτον δεῖ τὸν 
ζωμὸν γυμνασάμενον Λακωνικῶς καὶ τῷ 
Εὐρώτᾳ λελουμένον ἐποψᾶσθαι».
Πιόντες οἱ Λάκωνες ἐν τοῖς συσσιτίοις 
μετρίως ἀπίασι δίχα λαμπάδος οὐ γὰρ 
ἔξεστι πρὸς φῶς βαδίζειν οὔτε ταύτην οὔτε 
ἄλλην ὁδόν, ὅπως ἐθίζωνται σκότους καὶ 

1

2

3

Τῶν εἰσιόντων εἰς τὰ συσσίτια ἑκάστῳ 
δεικνύων ὁ πρεσβύτατος τὰς θύρας, «διὰ 
τούτων» φησίν, «οὐδεὶς ἐξέρχεται λόγος».
Δοκιμαζομένου μάλιστα παρ’ αὐτοῖς 
τοῦ μέλανος λεγομένου ζωμοῦ, ὥστε μὴ 
κρεαδίου δεῖσθαι τοὺς πρεσβυτέρους, 
παραχωρεῖν δὲ τοῖς νεανίσκοις, λέγεται 
Διονύσιος ὁ τῆς Σικελίας τύραννος 
τούτου χάριν Λακωνικὸν μάγειρον 
πρίασθαι καὶ προστάξαι σκευάσαι 
αὐτῷ μηδενὸς φειδόμενον ἀναλώματος· 
ἔπειτα γευσάμενον καὶ δυσχεράναντα 
ἀποπτύσαι· καὶ τὸν μάγειρον εἰπεῖν, 
«ὦ βασιλεῦ, τοῦτον δεῖ τὸν ζωμὸν 
γυμνασάμενον Λακωνικῶς καὶ τῷ 
Εὐρώτᾳ λελουμένον ἐποψᾶσθαι».
Πιόντες οἱ Λάκωνες ἐν τοῖς συσσιτίοις 
μετρίως ἀπίασι δίχα λαμπάδος οὐ γὰρ 
ἔξεστι πρὸς φῶς βαδίζειν οὔτε ταύτην 

1

2

3

Τῶν εἰσιόντων εἰς τὰ συσσίτια ἑκάστῳ  
δεικνύων ὁ πρεσβύτατος τὰς θύρας, 
«διὰ τούτων» φησίν, «οὐδεὶς ἐξέρχεται 
λόγος».
Δοκιμαζομένου μάλιστα παρ’ αὐτοῖς 
τοῦ μέλανος λεγομένου ζωμοῦ, ὥστε μὴ 
κρεαδίου δεῖσθαι τοὺς πρεσβυτέρους, 
παραχωρεῖν δὲ τοῖς νεανίσκοις, λέγεται 
Διονύσιος ὁ τῆς Σικελίας τύραννος 
τούτου χάριν Λακωνικὸν μάγειρον 
πρίασθαι καὶ προστάξαι σκευάσαι 
αὐτῷ μηδενὸς φειδόμενον ἀναλώματος· 
ἔπειτα γευσάμενον καὶ δυσχεράναντα 
ἀποπτύσαι· καὶ τὸν μάγειρον εἰπεῖν, 
«ὦ βασιλεῦ, τοῦτον δεῖ τὸν ζωμὸν 
γυμνασάμενον Λακωνικῶς καὶ τῷ Εὐρώτᾳ 
λελουμένον ἐποψᾶσθαι».
Πιόντες οἱ Λάκωνες ἐν τοῖς συσσιτίοις 
μετρίως ἀπίασι δίχα λαμπάδος οὐ γὰρ 

1

2

3

Τῶν εἰσιόντων εἰς τὰ συσσίτια ἑκάστῳ  
δεικνύων ὁ πρεσβύτατος τὰς θύρας, 
«διὰ τούτων» φησίν, «οὐδεὶς ἐξέρχεται 
λόγος».
Δοκιμαζομένου μάλιστα παρ’ αὐτοῖς 
τοῦ μέλανος λεγομένου ζωμοῦ, ὥστε μὴ 
κρεαδίου δεῖσθαι τοὺς πρεσβυτέρους, 
παραχωρεῖν δὲ τοῖς νεανίσκοις, λέγεται 
Διονύσιος ὁ τῆς Σικελίας τύραννος 
τούτου χάριν Λακωνικὸν μάγειρον 
πρίασθαι καὶ προστάξαι σκευάσαι 
αὐτῷ μηδενὸς φειδόμενον ἀναλώματος· 
ἔπειτα γευσάμενον καὶ δυσχεράναντα 
ἀποπτύσαι· καὶ τὸν μάγειρον εἰπεῖν, 
«ὦ βασιλεῦ, τοῦτον δεῖ τὸν ζωμὸν 
γυμνασάμενον Λακωνικῶς καὶ τῷ 
Εὐρώτᾳ λελουμένον ἐποψᾶσθαι».
Πιόντες οἱ Λάκωνες ἐν τοῖς συσσιτίοις 
μετρίως ἀπίασι δίχα λαμπάδος οὐ γὰρ 
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2

3
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