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A FEW WORDS ABOUT BASKERVILLE

John Baskerville (1706-1775) got involed in 
typography late in his career but his contribution 
was significant. He was a successful entrepreneur 
and possesed an inquiring mind which he 
applied to produce many aesthetic and technical 
innovations in printing. He invented a new ink 
formula, a new type of smooth paper and made 
various improvements in the printing press. He 
was also involved in type design which resulted 
in a latin typeface which was used for the edition 
of Virgil, in 1757. The quality of the type was 
admired throughout of Europe and America and 
was revived with great success in the early 
20th century. Baskerville was also involved in 
the design of a Greek typeface which he used 
in an edition of the New Testament for Oxford 
University, in 1763. He adopted the practice of 
avoiding the excessive number of ligatures 
which Alexander Wilson had started a few years 
earlier but his Greek types were rather narrow 
in proportion and did not win the sympathy of 
the philologists and other scholars of his time. 
They did influence, however, the Greek types of 
Giambattista Bodoni. and through him Didot’s 
Greek in Paris.
The typeface has been digitally revived as GFS 
Baskerville Classic by Sophia Kalaitzidou and 
George D. Matthiopoulos and is now available as 
part of GFS’ type library.

ΛΊΓΆ ΛΌΓΊΆ ΓΊΆ ΤΉ BASKERVILLE

Ο John Baskerville (1706-1775) ασχολήθηκε αργά 
στη ζωή του με την τυπογραφία, αλλά παρόλα 
αυτά το έργο του υπήρξε σημαντικό. Δραστήριος 
εῖχειρηματίας και ανήσυχο πνεύμα ωφέλησε την 
τυπογραφία τόσο σε αισθητικό όσο και σε τεχνολογικό 
επίπεδο. Πραγματοποίησε πολλές καινοτομίες στην 
εκτύπωση, την κατασκευή χαρτιού και μελάνης 
και υπήρξε τελειομανής σε κάθε εγχείρημα που 
αναλάμβανε. Ασχολήθηκε επισταμένα με τη 
σχεδίαση τυπογραφικών χαρακτήρων και η λατινική 
γραμματοσειρά του, με την οποία τύπωσε μία 
έκδοση του Βιργιλίου το 1757, εντυπωσίασε τους 
τυπογράφους και το βιβλιόφιλο κοινό σε όλη την 
Ευρώπη και την Αμερική. Αργότερα, ο Baskerville 
επιχείρησε τον σχεδιασμό ελληνικών χαρακτήρων 
τα οποία χρησιμοποίησε για τη στοιχειοθεσία της 
Καινής Διαθήκης  το 1763 για το Πανεπιστήμιο 
της Οξφόρδης. Ο σχεδιασμός της γραμματοσειράς 
ακολουθούσε την απλοποίηση της ελληνικής 
τυπογραφικής κάσας, αποφεύγοντας τα πολυάριθμα 
συμπλέγματα, αλλά οι σχετικά στενές αναλογίες των 
στοιχείων δεν κέρδισαν την αποδοχή του βρετανικού 
κοινού και δεν ξαναχρησιμοποιήθηκε. Παρόλα αυτά 
έντονοι απόηχοί της μπορούν να αναγνωριστούν στα 
ελληνικά στοιχεία του Giambattista Bodoni στην 
Ιταλία και εμμέσως σε αυτά του Firmin Didot στη 
Γαλλία.
Η ψηφιοποίηση της γραμματοσειράς έγινε από τη 
Σοφία Καλαϊτζίδου και τον Γιώργο Ματθιόπουλο.



ΑΒΓ∆ΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
ΆΈΉΊΪΌ ΎΫΏ
ΆἉἍἋἏᾸᾺᾼᾉᾍᾋ
ᾏᾈᾌᾊᾎ  
ἈἌἊἎᾹ
ΈἙ Ἕ ἛῈἘ Ἔ Ἒ
Ή Ἡ Ἥ Ἣ ἯῊῌᾙ ᾝ ᾛ ᾟᾘ ᾜ
ᾚ ᾞἨ Ἤ Ἢ Ἦ
Ί Ἱ Ἵ Ἳ ἿῘ Ὶ Ἰ Ἴ Ἲ ἾῙ
ΌὉ Ὅ ὋῸὈ Ὄ ὊῬ
Ύ Ὑ Ὕ Ὓ ὟῨ ῪῩ
Ώ Ὡ Ὥ ὫὯῺῼᾩ ᾭ ᾫᾯᾨ ᾬ
ᾪᾮὨ Ὤ ὪὮ
αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψως
άέήί ϊ ΐ όύΰϋώ
ὰάἀἁἂἃἄἅἆἇᾀᾁᾂᾃᾄᾅᾆᾇᾰᾱᾲᾳᾴᾶᾷ
ὲέἐἑἒἓἔἕ
ὴήᾐᾑᾒᾓᾔᾕᾖᾗῂῃῄῆῇἠἡἢἣἤἥἦἧ
ὶ ί ῐ ῑ ῒ ΐ ῖ ῗ ἰ ἱ ἲ ἳ ἴ ἵ ἶ ἷ
ὸόὀὁὂὃὄὅῤῥ
ὺύὐὑὒὓὔὕὖὗῠῡῢΰῦῧ
ὼώὠὡὢὣὤὥὦὧᾠᾡᾢᾣᾤᾥᾦᾧῲῳῴῶῷ
γϖρτϑϗ

ΠΌΛΎΤΌΝΊΚΌ ΣΎΝΌΛΌ 
ΧΆΡΆΚΤΉΡΏΝ
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δεῖσθαι  πονοῦντα προστάξαι

δεῖ�αι  πον�ντα πρ�τάξαι

UNDER THE ‘LIGATURES’
OPENTYPE FEATURE



BASKERVILLE 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.

BASKERVILLE 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. Στην τελευταία ιδίως περίοδο της Βενετοκρατίας στην οικονομική ευημερία των 

BASKERVILLE 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 πολλές εκφάνσεις και ιδιαίτερες αποχρώσεις. Στην τελευταία ιδίως 

BASKERVILLE 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 ζυμώσεις και δημιούργησε το κατάλληλο κλίμα 

BASKERVILLE 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 διάφορες ζυμώσεις και δημιούργησε το κατάλληλο 

BASKERVILLE ΛΈΎΚΆ 12 ΣΤΊΓΜΈΣ

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

BASKERVILLE ΛΈΎΚΆ 14 ΣΤΊΓΜΈΣ

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ των πνευματικών και 
καλλιτεχνικών παραδόσεων της Ελληνικής Ανατολής 
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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.
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ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΤΩΝ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΏΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΑ

GFS Baskerville
δΈΊΓΜΆ ΠΌΛΎΤΌΝΊΚΌΎ ΚΈΊΜΈΝΌΎ

Τῶν εἰσιόντων εἰς τὰ συσσίτια ἑκάστῳ δεικνύων ὁ 
πρεσβύτατος τὰς θύρας, «διὰ τ�των» φησίν, «�δεὶς 
ἐξέρχεται λόγος».
Δοκιμαζομέν� μάλιστα παρ’ αὐτοῖς τ� μέλανος λεγομέν� 
ζωμ�, ὥστε μὴ κρεαδί� δεῖ�αι τοὺς πρεσβυτέρ�ς, 
παραχωρεῖν δὲ τοῖς νεανίσκοις, λέγεται Διονύσιος ὁ 
τῆς Σικελίας τύραννος τ�τ� χάριν Λακωνικὸν μάγειρον 
πρία�αι καὶ πρ�τάξαι σκευάσαι αὐτῷ μηδενὸς φειδόμενον 
ἀναλώματος ἔπειτα γευσάμενον καὶ δυ�εράναντα 
ἀποπτύσαι καὶ τὸν μάγειρον εἰπεῖν, «ὦ βασιλεῦ, τ�τον 
δεῖ τὸν ζωμὸν γυμνασάμενον Λακωνικῶς καὶ τῷ Εὐρώτᾳ 
λελ�μένον ἐποψᾶ�αι».
Πιόντες οἱ Λάκωνες ἐν τοῖς συσσιτίοις μετρίως ἀπίασι δίχα 
λαμπάδος � γὰρ ἔξεστι πρὸς φῶς βαδίζειν �τε ταύτην �τε 
ἄλλην ὁδόν, ὅπως ἐθίζωνται σκότ�ς καὶ νυκτὸς εὐθαρσῶς 
καὶ ἀδεῶς ὁδεύειν.
Γράμματα ἕνεκα τῆς χρείας ἐμάνθανον τῶν δὲ ἄλλων 
παιδευμάτων ξενηλασίαν ἐποι�ντο, � μᾶλλον ἀνθρώπων ἢ 
λόγων. ἡ δὲ παιδεία ἦν αὐτοῖς πρὸς τὸ ἄρχε�αι καλῶς καὶ 
καρτερεῖν πον�ντα καὶ μαχόμενον νικᾶν ἢ ἀποθνῄσκειν.
Διετέλ�ν δὲ καὶ ἄνευ χιτῶνος, ἓν ἱμάτιον εἰς τὸν ἐνιαυτὸν 
λαμβάνοντες, αὐχμηροὶ τὰ σώματα καὶ λ�τρῶν καὶ 
ἀλειμμάτων κατὰ τὸ πλεῖστον ἀπεχόμενοι.
Ἐκάθευδον δὲ οἱ νέοι ὁμ� κατ’ ἴλην καὶ κατὰ ἀγέλην ἐπὶ 
στιβάδων, ἃς αὐτοὶ συνεφόρ�ν, τ� παρὰ τῷ Εὐρώτᾳ 
πεφυκότος καλάμ� τὰ ἄκρα ταῖς χερσὶν ἄνευ σιδήρ� 
κατακλάσαντες� ἐν δὲ τῷ χειμῶνι τοὺς λεγομέν�ς 
λυκόφονας ὑπεβάλλοντο καὶ κατεμείγνυσαν ταῖς στιβάσι, 
θερμαντικὸν ἔχειν τι τῆς ὕλης δοκ�σης.
Ἐρᾶν τῶν τὴν ψυχὴν ��δαίων παίδων ἐφεῖτο� τὸ δὲ 
πλησιάζειν αἰ�ρὸν νενόμιστο, ὡς τ� σώματος ἐρῶντας ἀλλ’ 
� τῆς ψυχῆς� ὁ δὲ ἐγκληθεὶς ὡς ἐπ’ αἰ�ύνῃ πλησιάζων 
ἄτιμος διὰ βί� ἦν.
Ἔθος ἦν καὶ τοὺς νεωτέρ�ς ὑπὸ τῶν πρεσβυτέρων 
ἐρωτᾶ�αι π� πορεύονται καὶ ἐπὶ τί, καὶ τὸν μὴ 
ἀποκρινόμενον ἢ προφάσεις πλέκοντα ἐπιπλήττειν� ὁ δὲ μὴ 
ἐπιπλήττων παρόντος αὐτ� ἁμαρτάνοντα ἔνοχος ἦν τῷ ἴσῳ 
ἐπιτιμίῳ ᾧπερ καὶ ὁ ἁμαρτών� καὶ ὁ δυ�εραίνων δέ, εἰ 
ἐπιτιμῷτο, ἐν μεγάλῳ ὀνείδει ἦν.
Εἴ τις φωραθείη ἁμαρτάνων, ἔδει τ�τον βωμόν τινα τῶν 
ἐν τῇ πόλει κύκλῳ περιιέναι, ψόγον ᾄδοντα πεποιημένον εἰς 
ἑαυτόν� ὅπερ ἦν �δὲν ἕτερον ἢ ἐπιπλήττειν αὐτὸν ἑαυτῷ.
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