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A FEW WORDS ABOUT GFSNEOHELLENIC

The design of new Greek typefaces always followed the growing 
needs of the Classical Studies in the major European Universities. 
Furthermore, by the end of the 19th century bibliology had become 
an established section of Historical Studies, and, as John Bowman 
commented, the prevailing attitude was that Greek types should 
adhere to a lost idealized, yet undefined, greekness of yore. 
Especially in Great Britain this tendency remained unchallenged 
in the first decades of the 20th century, both by Richard Proctor, 
curator of the incunabula section in the British Museum Library and 
his successor Victor Scholderer. In 1927, Scholderer, on behalf of 
the Society for the Promotion of Greek Studies, got involved in 
choosing and consulting the design and production of a Greek type 
called New Hellenic cut by the Lanston Monotype Corporation. He 
chose the revival of a round, and almost monoline type which had 
first appeared in 1492 in the edition of Macrobius, ascribable to the 
printing shop of Giovanni Rosso (Joannes Rubeus) in Venice. New 
Hellenic was the only successful typeface in Great Britain after the 
introduction of Porson Greek well over a century before. The type, 
since to 1930’s, was also well received in Greece, albeit with a 
different design for Ξ and Ω.
GFS digitized the typeface (1993-1994) funded by the Athens 
Archeological Society with the addition of a new set of epigraphical 
symbols. Later (2000) more weights were added (italic, bold and 
bold italic) as well as a latin version.

ΛΊΓΆ ΛΌΓΊΆ ΓΊΆ ΤΉ GFSNEOHELLENIC

Η δημιουργία νέων ελληνικών γραμματοσειρών ανέκαθεν 
ακολουθούσε, σε γενικές γραμμές, τις εκδοτικές ανάγκες των 
κλασικών σπουδών στα μεγάλα στην Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. 
Επιπλέον, από τα τέλη του 19ου αιώνα η βιβλιολογική έρευνα 
είχε πλέον διαμορφωθεί ως κλάδος της επιστήμης της Ιστορίας 
και, όπως σχολιάζει ο John Bowman, η γενικώτερα διαμορφωμένη 
αντίληψη για τα ελληνικά στοιχεία ήθελε να απηχούν μια 
«χαμένη» εξιδανικευμένη ελληνικότητα ενός απροσδιόριστου 
παρελθόντος. Ιδιαίτερα στη Μ. Βρεταννία  η τάση αυτή 
παράμεινε ισχυρή έως τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, 
τόσο από τον Richard Proctor, επιμελητή της πλούσιας συλλογής 
αρχέτυπων βιβλίων της Βιβλιοθήκης του Βρετανικού Μουσείου, 
όσο και από τον διάδοχό του Victor Scholderer. Ο τελευταίος 
ανέλαβε, για λογαριασμό της Εταιρείας για την Προώθηση των 
Ελληνικών Σπουδών, την επιλογή και επιμέλεια μιας νέας ελληνικής 
γραμματοσειράς για το στοιχειοχυτήριο Lanston Monotype 
Corporation. Eπέλεξε την επανασχεδίαση μιας στρογγυλόσχημης, 
σχεδόν ισόπαχης γραμματοσειράς η οποία πρωτοεμφανίστηκε 
στην έκδοση του  Macrobius (1492) και αποδίδεται στο 
τυπογραφείο του Giovanni Rosso (Joannes Rubeus) στη Βενετία. Η 
γραμματοσειρά αυτή ονομάστηκε  New Hellenic (1927) και υπήρξε 
η μόνη που μπόρεσε να ανταγωνιστεί την κυριαρχία της Porson 
Greek στις κλασσικές εκδόσεις της Μ. Βρεταννίας. Στην Ελλάδα 
χρησιμοποιήθηκε σε πολλές εκδόσεις από την δεκαετία του 1930, 
αν και με διαφορές στους χαρακτήρες Ξ και Ω.
Η ΕΕΤΣ προχώρησε στην ψηφιοποίησή της (1993-1994) με 
χορηγία της Αρχαιολογικής Εταιρείας Αθηνών και προσέθεσε 
για τις ανάγκες της μια σειρά αρχαϊκών επιγραφικών συμβόλων. 
Αργότερα (2000) προστέθηκαν τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας 
(πλάγια, μαύρα και μαύρα πλάγια) καθώς και μια αντίστοιχη 
λατινική οικογένεια για πολύγλωσσες εκδόσεις. 



ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
αβγδεζηθικλμνξοπρσςτυφχψω

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
αβγδεζηθικλµνξοπρσςτυφχψω
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ΒΑΡΗ – WEIGHTS
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STYLISTIC ALTERNATES

LINING & OLD STYLE 
PROPORTIONAL NUMERALS

MATHS

PUNCTUATION
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MISCELLANEOUS

MONETARY

SUPERSCRIPT/SUBSCRIPT
SCIENTIFIC SUPERIOR/INFERIOR 
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ΑΒΓ∆ΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
ΆΈ Ή Ί Ϊ Ό Ύ Ϋ Ώ
Ά ἉἍἋἏ Ᾰ Ὰ ᾼ ᾉᾍᾋ
ᾏ ᾈᾌᾊᾎ   
ἈἌἊἎ 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
ΌὉὍὋῸὈὌὊῬ
Ύ Ὑ Ὕ Ὓ Ὗ Ῠ Ὺ Ῡ
ΏὩὭὫὯῺ ῼᾩᾭᾫᾯ ᾨ ᾬ
ᾪᾮ Ὠ Ὤ ὪὮ
αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψως
άέήίϊ ΐόύΰϋώ
ὰάἀἁἂἃἄἅἆἇᾀᾁᾂᾃᾄᾅᾆᾇᾰᾱᾲᾳᾴᾶᾷ
ὲέἐἑἒἓἔἕ
ὴήᾐᾑᾒᾓᾔᾕᾖᾗῂῃῄῆῇἠἡἢἣἤἥἦἧ
ὶί ῐ ῑ ῒ ΐ ῖ ῗ ἰ ἱ ἲ ἳ ἴ ἵ ἶ ἷ
ὸόὀὁὂὃὄὅῤῥ
ὺύὐὑὒὓὔὕὖὗῠῡῢΰῦῧ
ὼώὠὡὢὣὤὥὦὧᾠᾡᾢᾣᾤᾥᾦᾧῲῳῴῶῷ

ΆΒΓ∆ΈΖΉΘΊΚΛµΝΞΌπρΣΤΎΦΧΨΏΐΫ

δ ,δ  ζ , ζ  Ε ,Ε  Ξ,Ξ ,  Ω,Ω

πΌΛΎΤΌΝΊΚΌ ΣΎΝΌΛΌ 
ΧΆρΆΚΤΉρΏΝ

GFS Neohellenic
πΌΛΎΤΌΝΊΚΌ – POLYTONIC

ΚΆπΊΤΆΛΆΚΊΆ
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ỖỘỚỜỞỠỢỤỦỨỪỬỮỰỴỶỸÀÁÂÃÄÅĀĂ
ǺÆǼĊÇĎĐÈÉÊĚËĒĖĘĠĢĞĦÌÍÎĨÏĪĬIĶĻĹ
ŁĽÑŃŅŇŊÒÓÔÕÖŐØǾŒŔŘŖŠŚŤŦÙÚÛŨ
ÜŮŰŪŲỲÝŸŶŽŹŻÐÞ

ạảấầẩẫậắằẳẵặẹẻẽếềểễệỉịọỏốồổỗộớờởỡợụủứ
ừửữựỵỷỹàáâãäåāăǻæǽċçďđèéêěëēėęġģğħìí
îĩïīĭıķļĺłľñńņňŋòóôõöőøǿœŕřŗšśťŧùúûũüůűū
ųỳýÿŷžźżðþ

AÀÁÂÃÄÅĀĂÆǼBCĊÇDÐEÈÉÊĚËĒĖĘFGĠĢĞ
HĦIÌÍÎĨÏĪĬıJKĶLĻĹŁĽMNÑŃŅŇŊOÒÓÔÕÖŐØǾŒPQRŔŘ
ŖSŠŚTŤŢŦUÙÚÛŨÜŮŰŪŲVWXYỳÝŸŶZŽŹŻÐÞ

ADDITIONAL CHARACTERS

SMALL CAPITALS

GFS Neohellenic
ΓΛΏΣΣΌΛΌΓΊΚΉ ΎπΌΣΤΉρΊΞΉ – EXTENSIVE LANGUAGE SUPPORT
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OLD STYLE FIGURES

PROPORTIONAL & TABULAR
 FIGURES 

SUPERSCRIPT & SUBSCRIPT
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SMALL CAPITALS

1131778
0901171

STYLISTIC ALTERNATES



NEOHELLENIC 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.

NEOHELLENIC 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 and unrevealing done by the artist in vertical stokes

NEOHELLENIC 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 in thought as she leaves the Moulin 

NEOHELLENIC 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 other shows her lost in thought as

NEOHELLENIC 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 ready to go home. The other shows 

NEOHELLENIC REGULAR 12 PT

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

NEOHELLENIC REGULAR 14 PT

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

NEOHELLENIC 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

NEOHELLENIC 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 

NEOHELLENIC 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 το 

NEOHELLENIC 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 

NEOHELLENIC ΛΈΎΚΆ 10 ΣΤΊΓµΈΣ

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

NEOHELLENIC ΛΈΎΚΆ 12 ΣΤΊΓµΈΣ

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

NEOHELLENIC ΛΈΎΚΆ 14 ΣΤΊΓµΈΣ

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ των πνευματικών και 
καλλιτεχνικών παραδόσεων της Ελληνικής 

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 Neohellenic
SAMPLE TEXTS
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NEOHELLENIC 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.

NEOHELLENIC 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 attire dark and unrevealing done by the artist in vertical stokes

NEOHELLENIC 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 

NEOHELLENIC 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 intro-
vert air she is getting ready to go home. The other shows her lost 

NEOHELLENIC 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 getting ready to go home. The other 

NEOHELLENIC BOLD 12 PT

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

NEOHELLENIC BOLD 14 PT

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

NEOHELLENIC 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

NEOHELLENIC 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 ιδιαίτερες αποχρώσεις. Στην τελευταία ιδίως 

NEOHELLENIC 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 κλίμα για την ανάπτυξη

NEOHELLENIC µΆΎρΆ 9 ΣΤΊΓµΈΣ

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

NEOHELLENIC µΆΎρΆ 10 ΣΤΊΓµΈΣ

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

NEOHELLENIC µΆΎρΆ 12 ΣΤΊΓµΈΣ

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ των πνευματικών και 
καλλιτεχνικών παραδόσεων της Ελληνικής Ανατολής 

NEOHELLENIC µΆΎρΆ 14 ΣΤΊΓµΈΣ

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ των πνευματικών και 
καλλιτεχνικών παραδόσεων της Ελληνικής 

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 bus-
tle. 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 κρητικών 
πόλεων της πρωτεύουσας.
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NEOHELLENIC 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.

NEOHELLENIC 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 the artist in 

NEOHELLENIC 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 leaves

NEOHELLENIC 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 

NEOHELLENIC 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 home. The other shows 

NEOHELLENIC ITALIC 12 PT

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

NEOHELLENIC ITALIC 14 PT

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

NEOHELLENIC 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 

NEOHELLENIC 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 πολλές εκφάνσεις και ιδιαίτερες αποχρώσεις. Στην τελευταία 

NEOHELLENIC 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 για την ανάπτυξη και καρποφορία στο 

NEOHELLENIC πΛΆΓΊΆ 9 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 

NEOHELLENIC πΛΆΓΊΆ 10 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 

NEOHELLENIC πΛΆΓΊΆ 12 ΣΤΊΓµΈΣ

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ των πνευματικών και καλλιτεχνικών 
παραδόσεων της Ελληνικής Ανατολής και της 

NEOHELLENIC πΛΆΓΊΆ 14 ΣΤΊΓµΈΣ

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ των πνευματικών και 
καλλιτεχνικών παραδόσεων της Ελληνικής 

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 κρητικών πόλεων της πρωτεύουσας.
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NEOHELLENIC 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.

NEOHELLENIC 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 and unrevealing done by the artist in

NEOHELLENIC 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 thought as she leaves the 

NEOHELLENIC 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 other shows her lost

NEOHELLENIC 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 cloakroom. With 
a relaxed and introvert air she is getting ready to go home. 

NEOHELLENIC BOLD ITALIC 12 PT

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

NEOHELLENIC BOLD ITALIC 14 PT

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

NEOHELLENIC 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 

NEOHELLENIC 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 πολιτισμού με πολλές εκφάνσεις και ιδιαίτερες αποχρώσεις. 

NEOHELLENIC 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 κλίμα για την ανάπτυξη 

NEOHELLENIC 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 δημιούργησε το κατάλληλο κλίμα 

NEOHELLENIC πΛΆΓΊΆ µΆΎρΆ 10 ΣΤΊΓµΈΣ

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

NEOHELLENIC πΛΆΓΊΆ µΆΎρΆ 12 PT

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ των πνευματικών και 
καλλιτεχνικών παραδόσεων της Ελληνικής Ανατολής 

NEOHELLENIC πΛΆΓΊΆ µΆΎρΆ 14 ΣΤΊΓµΈΣ

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ των πνευματικών και 
καλλιτεχνικών παραδόσεων της Ελληνικής 

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 κρητικών πόλεων της 
πρωτεύουσας.
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ΤΆ πΆΛΆΊΆ ΤΏΝ ΛΆΚΈ∆ΆΊµΌΝΊΏΝ ΈπΊΤΉ∆ΈΎµΆΤΆ

GFS Neohellenic
∆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 νυκτὸς εὐθαρσῶς καὶ 
ἀδεῶς ὁδεύειν.

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 οὔτε ἄλλην ὁδόν, ὅπως 
ἐθίζωνται σκότους καὶ νυκτὸς εὐθαρσῶς καὶ 
ἀδεῶς ὁδεύειν.

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 οὔτε ἄλλην ὁδόν, ὅπως 
ἐθίζωνται σκότους καὶ νυκτὸς εὐθαρσῶς καὶ 
ἀδεῶς ὁδεύειν.

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 οὔτε ἄλλην ὁδόν, ὅπως 
ἐθίζωνται σκότους καὶ νυκτὸς εὐθαρσῶς καὶ 
ἀδεῶς ὁδεύειν.

1

2

3
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