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GFS Didot
ελληνικά – latin – open type 

Θεωρία 24 βάρβαρος
γράφειν ΔHMOΣ εἰκών

Theory 24 barbarian
graphics DEMOCRACY icon

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ GFS 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 χώροέως τις τελευταίες δεκαετίες 
του 20ού αιώνα.
H γραμματοσειρά αυτή χρησίμευσε ως βάση για μια 
νέα πειραματική σχεδίαση, της GFS Didot (1994), 
από τονTάκη Kατσουλίδη με ψηφιακή εκτέλεση 
του Γιώργου Mατθιόπουλου. Σε αυτήν προστέθηκε 
μια λατινική σχεδίαση βασισμένη στις αναλογίες 
της Palatino του Hermann Zapf.

A FEW WORDS ABOUT GFS 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.
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ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
αβγδεζηθικλμνξοπρσςτυφχψω

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
αβγδεζηθικλµνξοπρσςτυφχψω

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
αβγδεζηθικλμνξοπρσςτυφχψω

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
αβγδεζηθικλμνξοπρσςτυφχψω

ABCDEFGHĲKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghĳklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHĲKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcde fghĳk lmnopqrs tuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghi jklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

GFS Didot
ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ – FAMILY MEMBERS

ΛΕΥΚΑ

ΠΛΑΓΙΑ

ΜΑΥΡΑ

ΜΑΥΡΑ ΠΛΑΓΙΑ

REGULAR

ITALIC

BOLD

BOLD ITALIC
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GFS Didot
MONOΤΟΝΙΚΟ – MONOTONIC

GFS DIDOT ΛΕΥΚΑ 6/8 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 οικονομική ευημερία των κρητικών πόλεων της πρωτεύουσας.

GFS DIDOT ΛΕΥΚΑ 7/9 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.

GFS DIDOT ΛΕΥΚΑ 8/10 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 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.

GFS DIDOT ΛΕΥΚΑ 9/11 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.

GFS DIDOT ΛΕΥΚΑ 10/12 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 

GFS DIDOT ΛΕΥΚΑ 12/14 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

GFS DIDOT 14/16 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 
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GFS Didot
ΔΕΙΓΜΑ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΤΩΝ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΑ

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  ναλώματος· ἔπειτα 
γευσάμενον καὶ δυσχεράναντα  ποπτύσαι· 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  δεῶς 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 ἐλειμμάτων 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
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