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A FEW WORDS ABOUT GFS BODONI

Giambattista Bodoni was the most prolific Italian 
typecutter of the 18th century. While he worked in 
the Vatican Press he was involved in the typecut−
ting of “exotic” languages for which catholic litera−
ture was printed. When he established his own press 
in Parma he did published many books of the clas−
sics with his own Greek typefaces. He was among 
the first European typecutters to move away from 
the byzantine cursive tradition with the numerous 
ligatures which was the norm until then. His Greek 
types influenced many subsequent designers, yet 
they fell in disuse by the middle of the 19th cen−
tury.
Bodoni’s Greek types were the base for the first ex−
perimental font by Greek Font Society, GFS Bodoni 
(1992−1993), which was designed by Takis Katsoulid−
is, and digitised by George Matthiopoulos. The type−
face is accompanied by a matching latin alphabet.

ΛΊΓΆ ΛΌΓΊΆ ΓΊΆ ΤΉ GFS BODONI

O Giambattista Bodoni υπήρξε ο σημαντικότερος 
σχεδιαστής τυπογραφικών στοιχείων της Iταλίας κατά 
τον 18ο αιώνα. Eργαζόμενος στο στοιχειοχυτήριο του 
Bατικανού κατά την νεότητά του ήρθε σε επαφή και 
ασχολήθηκε επισταμένα με όλες τις «εξωτικές» γλώσσες 
της ανατολής για τις οποίες τύπωναν διάφορα βιβλία του 
καθολικού δόγματος. Όταν αργότερα ίδρυσε το δικό του 
τυπογραφείο στην Πάρμα, ασχολήθηκε και με τη χάραξη 
ελληνικών γραμματοσειρών και εξέδοσε πολλά βιβλία 
της κλασσικής φιλολογίας με τις γραμματοσειρές του. Oι 
ελληνικοί σχεδιασμοί του Bodoni είναι από τους πρώτους 
στην ηπειρωτική Eυρώπη που απομακρύνονται ριζικά από 
το βυζαντινό ιδίωμα και τα πολυάριθμα συμπλέγματα που 
επικρατούσε στην ελληνική στοιχειοθεσία μέχρι τότε.
Tα στοιχεία του, όμως, παρότι επηρέασαν τις μετέπειτα 
γενιές δεν μακροημέρευσαν και σπάνια απαντώνται μετά 
τα μέσα του 19ου αιώνα.
Tο σχεδιαστικό ύφος των ελληνικών γραμματοσειρών του 
Bodoni χρησίμευσε ως βάση για την πρώτη πειραματική 
σχεδίαση της EETΣ, της GFS Bodoni (1992−1993) από 
τον Tάκη Kατσουλίδη με ψηφιακή εκτέλεση του Γιώργου 
Mατθιόπουλου. Σε αυτήν προστέθηκε μια νέα λατινική 
σχεδίαση βασισμένη στις αναλογίες της ελληνικής.
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GFS Bodoni

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
αβγδεζηθικλμνξοπρσςτυφχψω

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
αβγδεζηθικλµνξοπρσςτυφχψω

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
αβγδεζηθικλμνξοπρσςτυφχψω

ABCDEFGHĲKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghĳklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHĲKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghĳklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHĲKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghĳklmnopqrstuvwxyz

ΛΈΎΚΆ

ΠΛΆΓΊΆ

ΜΆΎΡΆ

REGULAR

ITALIC

BOLD

ΒΆΡΉ – WEIGHTS
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ABCDEFGHĲKLMNOPQRSTUVWXYZ 
ÆŒ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæœ
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆŒ!£#%&$
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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

CAPITALS AND LOWERCASE

GFS Bodoni
ΣΎΝΌΛΌ ΧΆΡΆΚΤΉΡΏΝ – CHARACTER SET 
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ΑΒΓ∆ΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
ΆΈ 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
ὶίῐ ῑῒ ΐ ῖ ῗἰἱἲἳ ἴ ἵ ἶ ἷ
ὸόὀὁὂὃὄὅῤῥ
ὺύὐὑὒὓὔὕὖὗῠῡῢΰῦῧ
ὼώὠὡὢὣὤὥὦὧᾠᾡᾢᾣᾤᾥᾦᾧῲῳῴῶῷ

ΆΒΓδΈΖΉΘΊΚΛΜΝΞΌΠΡΣΤΎΦΧΨΏΐΫ

ΠΌΛΎΤΌΝΊΚΌ ΣΎΝΌΛΌ 
ΧΆΡΆΚΤΉΡΏΝ

ΚΆΠΊΤΆΛΆΚΊΆ

GFS Bodoni
ΠΌΛΎΤΌΝΊΚΌ – POLYTONIC
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ẠẢẤẦẨẪẬẮẰẲẴẶẸẺẼẾỀỂỄỆỈỊỌỎỐỒỔ
ỖỘỚỜỞỠỢỤỦỨỪỬỮỰỴỶỸÀÁÂÃÄÅĀĂ
ǺÆǼĊÇĎĐÈÉÊĚËĒĖĘĠĢĞĦÌÍÎĨÏĪĬIĶĻĹ
ŁĽÑŃŅŇŊÒÓÔÕÖŐØǾŒŔŘŖŠŚŤŦÙÚÛŨ
ÜŮŰŪŲỲÝŸŶŽŹŻÐÞ

ạảấầẩẫậắằẳẵặẹẻẽếềểễệỉịọỏốồổỗộớờởỡợụủ
ứừửữựỵỷỹàáâãäåāăǻæǽċçďđèéêěëēėęġģ
ğħìíîĩïīĭıķļĺłľñńņňŋòóôõöőøǿœŕřŗšśťŧùúûũ
üůűūųỳýÿŷžźżðþ

AÀÁÂÃÄÅĀĂǻÆǼBCĊÇDÐEÈÉÊĚËĒĖĘFGĠĢĞ
HĦIÌÍÎĨÏĪĬıJKĶLĻĹŁĽMNÑŃŅŇŊOÒÓÔÕÖŐØǾŒPQRŔŘ
ŖSŠŚTťŦUÙÚÛŨÜŮŰŪŲVWXYỳÝŸŶZŽŹŻÐÞ

ADDITIONAL CHARACTERS

SMALL CAPITALS

GFS Bodoni
ΓΛΏΣΣΌΛΌΓΊΚΉ ΎΠΌΣΤΉΡΊΞΉ – EXTENSIVE LANGUAGE SUPPORT
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ABCDE         ABCDE
ΗΘΙΚΨΩ       ΉΘΊΚΨΏ  

0123456789       0123456789    

1131778
0901171

n0123456789       n⁰¹²³⁴⁵⁶⁷⁸⁹ 
n0123456789       n₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉  

first afford differ affiliate rufle hijack

first afford differ affiliate rufle hijack

archaeology oeuvre

archæology œuvre

ARCHÆOLOGY ŒUVRE

OLD STYLE FIGURES

PROPORTIONAL & TABULAR
 FIGURES 

SUPERSCRIPT & SUBSCRIPT

LIGATURES

SMALL CAPITALS

1131778
0901171

GFS Bodoni
ΧΆΡΆΚΤΉΡΊΣΤΊΚΆ OPEN TYPE – OPEN TYPE FEATURES
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GFS Bodoni
SAMPLE TEXTS
BODONI 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.

BODONI 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, 

BODONI 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 Rouge 

BODONI 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 

BODONI 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 

BODONI REGULAR 12 PT

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

BODONI REGULAR 14 PT

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

BODONI 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.

BODONI 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 

BODONI 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 
κατάλληλο κλίμα για την ανάπτυξη και καρποφορία στο νησί ενός 

BODONI 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 

BODONI ΛΈΎΚΆ 10 ΣΤΊΓΜΈΣ

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

BODONI ΛΈΎΚΆ 12 ΣΤΊΓΜΈΣ

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

BODONI ΛΈΎΚΆ 14 ΣΤΊΓΜΈΣ

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ των πνευματικών 
και καλλιτεχνικών παραδόσεων 

ΆΛΛΉΛΈΠΊδΡΆΣΉ/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.
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BODONI 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.

BODONI 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, 

BODONI 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 
her lost in thought as she leaves the Moulin Rouge and the merry 

BODONI 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 

BODONI 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 

BODONI BOLD 12 PT

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

BODONI BOLD 14 PT

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

BODONI 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 πόλεων της 

BODONI 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 

BODONI ΜΆΎΡΆ 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 κατάλληλο κλίμα για την ανάπτυξη και καρποφορία 

BODONI ΜΆΎΡΆ 9 ΣΤΊΓΜΈΣ

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

BODONI ΜΆΎΡΆ 10 ΣΤΊΓΜΈΣ

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

BODONI ΜΆΎΡΆ 12 ΣΤΊΓΜΈΣ

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ των πνευματικών και 
καλλιτεχνικών παραδόσεων της Ελληνικής 

BODONI ΜΆΎΡΆ 14 ΣΤΊΓΜΈΣ

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ των πνευματικών 
και καλλιτεχνικών παραδόσεων 

ΆΛΛΉΛΈΠΊδΡΆΣΉ/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. 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 stand-
ing Βενετοκρατίας στην οικονομική ευημερία των κρητικών πόλεων της πρωτεύουσας.

GFS Bodoni
SAMPLE TEXTS
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BODONI 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.

BODONI 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, 

BODONI 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 Moulin Rouge and the merry 

BODONI 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 

BODONI 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 

BODONI ITALIC 12 PT

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

BODONI ITALIC 14 PT

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

BODONI ΊΤΆΛΊΚΆ 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.

BODONI ΊΤΆΛΊΚΆ 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 

BODONI ΊΤΆΛΊΚΆ 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 
κατάλληλο κλίμα για την ανάπτυξη και καρποφορία στο νησί ενός 

BODONI ΊΤΆΛΊΚΆ 9 ΣΤΊΓΜΈΣ

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

BODONI ΊΤΆΛΊΚΆ 10 ΣΤΊΓΜΈΣ

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

BODONI ΊΤΆΛΊΚΆ 12 ΣΤΊΓΜΈΣ

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ των πνευματικών και 
καλλιτεχνικών παραδόσεων της Ελληνικής 

BODONI ΊΤΆΛΊΚΆ 14 ΣΤΊΓΜΈΣ

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ των πνευματικών 
και καλλιτεχνικών παραδόσεων της 

ΆΛΛΉΛΈΠΊδΡΆΣΉ/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.
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ΤΆ ΠΆΛΆΊΆ ΤΏΝ ΛΆΚΈδΆΊΜΌΝΊΏΝ ΈΠΊΤΉδΈΎΜΆΤΆ

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 
ἔξεστι πρὸς φῶς βαδίζειν οὔτε ταύτην 
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