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A FEW WORDS ABOUT COMPLUTUM

The ancient Greek alphabet evolved during the millenium 
of the Byzantine era from majuscule to minuscule form 
and gradually incorporated a wide array of ligatures, 
flourishes and other decorative nuances which defined its 
extrvaant cursive character. Until the late 15th century, 
typographers who had to deal with Greek text avoided 
emulating this complicated hand; instead they would use 
only the twenty four letters of the alphabet separately, 
often without accents and other diacritics. A celebrated 
example is the type cut and cast for the typesetting 
of the New Testament in the so-called Complutensian 
Polyglot Bible (1512), edited by the Greek scholar, 
Demetrios Doukas. The type was cut by Arnaldo Guillén 
de Brocar and the whole edition was a commision by 
cardinal Francisco Ximénez, in the University of Alcalá 
(Complutum), Spain. It is one of the best and most  
representative models of this early tradition in Greek 
typography which was revived in the early 20th century 
by the eminent bibliographer of the British Library, 
Richard Proctor. A font named Otter Greek was cut in 

ΛΊΓΆ ΛΌΓΊΆ ΓΊΆ ΤΉ COMPLUTUM

Το αρχαίο ελληνικό αλφάβητο εξελίχτηκε κατά 
τη διάρκεια της βυζαντινής περιόδου από 
κεφαλαιογράμματη σε μικρογράμματη γραφή και 
σταδιακά απόκτησε μια εντυπωσιακή ποικιλία 
καλλιγραφικών συνδέσμων και συμπλεγμάτων που 
καθόρισαν σημαντικά τη αισθητική του φυσιογνωμία. 
Έως τα τέλη του 15ου αιώνα οι λατίνοι τυπογράφοι 
που έπρεπα να χρησιμοποιήσουν ελληνικά κείμενα 
στις εκδόσεις τους απέφευγαν αυτή την περίπλοκη 
επισεσυρμένη γραφή και χρησιμοποιούσαν 
γραμματοσειρές με τα εικοσιτέσσερα γράμματα του 
αλφαβήτου μόνο. Ένα εξαίρετο παράδειγμα είναι 
αυτή που χρησιμοποιήθηκε για τη στοιχειοθεσία της 
Καινής Διαθήκης της περἰφημης Κομπλουτενσιανής 
Πολύγλωσσης Βίβλου, την οποία είχε επιμεληθεί ο 
γνωστός λόγιος της περιόδου, Δημήτριος Δούκας. Τα 
στοιχεία είχε χαράξει ο Arnaldo Guillén de Brocar και 
όλη η έκδοση ήταν δημιούργημα του καρδινάλιου 
Francisco Ximénez στο Πανεπιστήμιο της Αλκαλά 
(Complutum) της Ισπανἰας. Αποτελεί μια από τις 
διασημότερες γραμματοσειρές αυτής της πρώιμης 
τυπογραφικής παράδοσης και στις αρχές του 20ού 
αιώνα είχε χρησιμεύσει ως πρότυπο για τη χάραξη της 
γραμματοσειράς Ottter Greek κατ᾽ επιλογή του εξαίρετου 
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1903 and a book was printed using the new type. The 
original type had no capitals so Proctor added his own, 
which were rather large and ill-fitted. The early death 
of Proctor, the big size of the font and the different 
aesthetic notions of the time were the reasons that Otter 
Greek was destined to oblivion, as a curiosity. Greek Font 
Society incorporated Brocar’s famous and distinctive type 
in the commemorative edition of Pindar’s Odes for the 
Athens Olympics (2004) and the type with a new set of 
capitals, revived digitaly by George D. Matthiopoulos, is 
now available for general use. 

βιβλιογράφου της Βρετανικής Βιβλιοθήκης, Richard 
Proctor. Τα στοιχεία του Brocar δεν είχαν κεφαλαία 
και ο Proctor επέλεξε να προσθέσει μια σειρά, η οποία 
όμως δείχνει λίγο μεγάλη και άβολη. Η γραμματοσειρά 
δεν χρησιμοποιήθηκε παρά για την έκδοση ενός μόνο 
βιβλίου. Ο θάνατος του Proctor, το μεγάλο μέγεθος των 
στοιχείων και οι διαφορετικές αισθητικές αντιλήψεις της 
περιόδου δεν ευνόησαν στην ευρύτερη χρήση της. Η 
ΕΕΤΣ είχε συμπεριλάβει τον ψηφιακό σχεδιασμό της 
GFS Complutum Classic (με νέα κεφαλαία στοιχεία) από 
τον Γιώργο Δ. Ματθιόπουλο στην τιμητική έκδοση των 
Ολυμπιονίκων του Πινδάρου για τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες της Αθήνας το 2004 και τώρα διαθέτει την 
ιστορική αυτή γραμματοσειρά ελεύθερα στο κοινό. 

GFS Complutum
ελληνικά  – open type



ΑΒΓ∆ΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
ΆΈΉΊΪΌΎΫΏ
ΆἉἍἋἏᾸᾺᾼᾉᾍᾋ
ᾏᾈᾌᾊᾎ  
ἈἌἊἎᾹ
ΈἙἝἛῈἘἜἚ
ΉἩἭἫἯῊῌᾙᾝᾛᾟᾘᾜ
ᾚᾞἨἬἪἮ
ΊἹἽἻἿῘῚἸἼἺἾῙ
ΌὉὍὋῸὈὌὊῬ
ΎὙὝὛὟῨῪῩ
ΏὩὭὫὯῺῼᾩᾭᾫᾯᾨᾬ
ᾪᾮὨὬὪὮ
αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψως
άέήί ϊ ΐόύΰϋώ
ὰάἀἁἂἃἄἅἆἇᾀᾁᾂᾃᾄᾅᾆᾇᾰᾱᾲᾳᾴᾶᾷ
ὲέἐἑ ἒ ἓ ἔ ἕ
ὴήᾐᾑᾒᾓᾔᾕᾖᾗῂῃῄῆῇἠἡἢἣἤἥἦἧ
ὶί ῐ ῑ ῒ ΐ ῖ ῗ ἰ ἱ ἲ ἳ ἴ ἵ ἶ ἷ
ὸόὀὁὂὃὄὅῤῥ
ὺύὐὑὒὓὔὕὖὗῠῡῢΰῦῧ
ὼώὠὡὢὣὤὥὦὧᾠᾡᾢᾣᾤᾥᾦᾧῲῳῴῶῷ

πΌΛΎΤΌΝΊΚΌ ΣΎΝΌΛΌ 
ΧΆρΆΚΤΉρΏΝ
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COMPLUTUM 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.

COMPLUTUM 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 ιδιαίτερες αποχρώσεις. 

COMPLUTUM 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 πολιτισμού με 

COMPLUTUM ΛΈΎΚΆ 9 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 

COMPLUTUM 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 

COMPLUTUM ΛΈΎΚΆ 12 ΣΤΊΓµΈΣ

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

COMPLUTUM ΛΈΎΚΆ 14 ΣΤΊΓµΈΣ

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ των πνευματικών και 
καλλιτεχνικών παραδόσεων της Ελληνικής 

SAMPLE TEXT 12 PT  GFS COMPLUTUM

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.
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ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΤΩΝ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΑ

GFS Complutum
∆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.
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 
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