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a few words about PHILostratos

Griechische Antiqua was one of the historical Greek 
fonts of the lete 19th and early 20th century. It 
was designed by Μaurice Εduard Pinder, a German 
erudite artist and a member of the Academy of 
Science in Berlin. This is the most popular version 
which has appeared from 1870 to 1940 in the 
German speaking philological literature and in 
many classical and byzantine editions by publishers 
like Teubner (in Leipsig) and Weidmann (in Berlin) 
such as: Anthology of Byzantine Melos by Wilhelm 
von Christ and Matthaios Paranikas(Leipsig 1871), 
Epicurea, by Heinrich Usener (Leipsig 1887), 
Mitrodorous by Alfred Koerte (Leipsig 1890), Pindar 
by Otto Schroeder (Leipsig 1908), του Aeschylus 
by U. von Wilamowitz-Moellendorff (Berlin 1910, 
1915), Bachylides by Bruno Snell (Leipsig, 1934),  
The Vulgata by Alfred Rahlfs (Stuttgard 1935), 
Suidas Lexicn by Ada Adler (Leipsig 1928-1938) 
etc. E.J. Kenney lammented the abandoment of the 
type after the 2nd World War as a great loss for 
Greek typography (“From Script to Print,” Greek 
Scripts: An illustrated Introduction, Society for the 
Promotion of Hellenic Studies, 2001, p.69).We thank 
Dr. Dimitrios Papanikolaou, a classical philologist, 
who pointed to us the type and provided us with the 
necessary material.GFS Philostratos was digitized 
by George D. Matthiopoulos and is freely available 
for use.

λιγα λογια για τη PHILostratos

Μία από τις πλέον ιστορικές ελληνικές γραμματοσειρές 
του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα υπήρξε η 
Griechische Antiqua, η οποία σχεδιάσθηκε το 1850 από 
τον Γερμανό Μaurice Εduard Pinder, λόγιο, χαράκτη και 
εξέχον μέλος της Ακαδημίας Επιστημών του Βερολίνου. Η 
ΕΕΤΣ προσφέρει στο κοινό την πλέον δημοφιλή παραλλαγή 
της, η οποία απαντάται κυρίως μεταξύ των ετών 1870 και 
1940 σε φιλολογικά περιοδικά του γερμανόφωνου χώρου 
και σε πάμπολλες κριτικές εκδόσεις αρχαιοελληνικών και 
βυζαντινών κειμένων των οίκων Teubner (Λειψίας) και 
Weidmann (Βερολίνου). Μερικές από αυτές: η Ανθολογία 
των Βυζαντινών μελωδών από τους Wilhelm von Christ 
και Ματθαίο Παρανίκα (Λειψία 1871), η έκδοση του 
Επικούρου από τον Heinrich Usener (Epicurea, Λειψία 
1887), του Μητροδώρου από τον Alfred Koerte (Λειψία 
1890), του Πινδάρου από τον Otto Schroeder (Λειψία 
1908), του Αισχύλου από τον U. von Wilamowitz-
Moellendorff (Βερολίνο 1910, 1915), του Βακχυλίδη 
από τον Bruno Snell (Λειψία, 1934), των Εβδομήκοντα 
από τον Alfred Rahlfs (Στουτγάρδη 1935), του λεξικού 
του Σουίδα από την Ada Adler (Λειψία 1928-1938), κ.ά. 
Ο E.J. Kenney θρηνεί την εγκατάλειψη αυτής της 
γραμματοσειράς μετά τον Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο ως μία 
τεράστια «χαμένη ευκαιρία» για την ελληνική τυπογραφία 
(“From Script to Print,” Greek Scripts: An illustrated 
Introduction, Society for the Promotion of Hellenic 
Studies, 2001, σελ. 69). 
  Οφείλουμε θερμότατες ευχαριστίες στον κλασσικό 
φιλόλογο Δημήτριο Παπανικολάου για την υπόδειξη της 
γραμματοσειράς, ενώ ο ίδιος μας παρέσχε και το υλικό 
που ήταν απαραίτητο για την ψηφιακή αποτύπωση των 
στοιχείων. Ο ψηφιακός σχεδιασμός της γραμματοσειράς με 
την ονομασία GFS Philostratos έγινε από τον Γιώργο Δ. 
Ματθιόπουλο.
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PHILOSTRATOS λευκα 6 στιΓΜεσ

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.

PHILOSTRATOS λευκα 7 στιΓΜεσ

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 

PHILOSTRATOS λευκα 8 στιΓΜεσ

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 

PHILOSTRATOS λευκα 9 στιΓΜεσ

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ των πνευματικών και καλλιτεχνικών παρα-δόσεων 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 

PHILOSTRATOS λευκα 10 στιΓΜεσ

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 

PHILOSTRATOS λευκα 12 στιΓΜεσ

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ των πνευματικών και καλλιτε-χνικών παραδόσεων 
της Ελληνικής Ανατολής και της ευρωπαϊκής Δύσης στην Κρήτη 

PHILOSTRATOS λευκα 14 στιΓΜεσ

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ των πνευματικών και καλλιτεχνικών 
παραδόσεων της Ελληνικής Ανατολής και της ευρωπαϊκής 
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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. 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 αγάπη 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. 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 αγάπη 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.

GFS PHILOSTRATOS
ΔειΓΜα κειΜενου - SAmPLe TexTS

www.greekfontsociety.gr



ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΤΩΝ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΑ

GFS PHILOSTRATOS
ΔειΓΜα πολυτονικου κειΜενου

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 νυκτὸς εὐθαρσῶς καὶ 
ἀδεῶς ὁδεύειν.
Γράμματα ἕνεκα τῆς χρείας ἐμάνθανον τῶν δὲ ἄλλων 
παιδευμάτων ξενηλασίαν ἐποιοῦντο, οὐ μᾶλλον ἀνθρώπων 
ἢ λόγων. ἡ δὲ παιδεία ἦν αὐτοῖς πρὸς τὸ ἄρχεσθαι καλῶς καὶ 
καρτερεῖν πονοῦντα καὶ μαχόμενον νικᾶν ἢ ἀποθνῄσκειν.
Διετέλουν δὲ καὶ ἄνευ χιτῶνος, ἓν ἱμάτιον εἰς τὸν ἐνιαυτὸν 
λαμβάνοντες, αὐχμηροὶ τὰ σώματα καὶ λουτρῶν καὶ 
ἀλειμμάτων κατὰ τὸ πλεῖστον ἀπεχόμενοι.
Ἐκάθευδον δὲ οἱ νέοι ὁμοῦ κατ’ ἴλην καὶ κατὰ ἀγέλην ἐπὶ 
στιβάδων, ἃς αὐτοὶ συνεφόρουν, τοῦ παρὰ τῷ Εὐρώτᾳ 
πεφυκότος καλάμου τὰ ἄκρα ταῖς χερσὶν ἄνευ σιδήρου 
κατακλάσαντες ἐν δὲ τῷ χειμῶνι τοὺς λεγομένους λυκόφονας 
ὑπεβάλλοντο καὶ κατεμείγνυσαν ταῖς στιβάσι, θερμαντικὸν 
ἔχειν τι τῆς ὕλης δοκούσης.
Ἐρᾶν τῶν τὴν ψυχὴν σπουδαίων παίδων ἐφεῖτο τὸ δὲ 
πλησιάζειν αἰσχρὸν νενόμιστο, ὡς τοῦ σώματος ἐρῶντας ἀλλ’ 
οὐ τῆς ψυχῆς ὁ δὲ ἐγκληθεὶς ὡς ἐπ’ αἰσχύνῃ πλησιάζων ἄτιμος 
διὰ βίου ἦν.
Ἔθος ἦν καὶ τοὺς νεωτέρους ὑπὸ τῶν πρεσβυτέρων ἐρωτᾶσθαι 
ποῦ πορεύονται καὶ ἐπὶ τί, καὶ τὸν μὴ ἀποκρινόμενον ἢ 
προφάσεις πλέκοντα ἐπιπλήττειν ὁ δὲ μὴ ἐπιπλήττων 
παρόντος αὐτοῦ ἁμαρτάνοντα ἔνοχος ἦν τῷ ἴσῳ ἐπιτιμίῳ 
ᾧπερ καὶ ὁ ἁμαρτών· καὶ ὁ δυσχεραίνων δέ, εἰ ἐπιτιμῷτο, ἐν 
μεγάλῳ ὀνείδει ἦν.
Εἴ τις φωραθείη ἁμαρτάνων, ἔδει τοῦτον βωμόν τινα τῶν ἐν τῇ 
πόλει κύκλῳ περιιέναι, ψόγον ᾄδοντα πεποιημένον εἰς ἑαυτόν 
ὅπερ ἦν οὐδὲν ἕτερον ἢ ἐπιπλήττειν αὐτὸν ἑαυτῷ.
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