
GFS ARTEMISIAΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
GREEK FONT SOCIETY

α
α
α
α
a
a
a
a



GFS Artemisia  

Θεωρία 24 βάρβαρος 
γράφειν ∆ΉµΌΣ εἰκών
Theory 24 barbarian 
 graphics DEMOCRACY 

www.greekfontsociety.org

ελληνικά – latin – open type

www.greekfontsociety.org

A FEW WORDS ABOUT GFS ARTEMISIA

The type family GFS Artemisia was designed by the 
painter-engraver Takis Katsoulidis and reflects his style 
and typographic acumen. It is largely his effort to of-
fer, from a different perspective, a type face which, like 
Times Greek, would be applicable to a wide spectrum of 
uses and equally agreeable and legible. The typeface has 
been digitised by George D. Matthiopoulos.

ΛΊΓΆ ΛΌΓΊΆ ΓΊΆ ΤΉΝ GFS ARTEMISIA

Η οικογένεια γραμματοσειρών GFS Artemisia σχεδιάστηκε 
το 1994 από τον ζωγράφο-χαράκτη Τάκη Κατσουλίδη και 
αντανακλά έντονα το ύφος και τυπογραφικό αισθητήριο 
του δημιουργού της. Αποτελεί την προσπάθεια του 
να προσφέρει, από διαφορετική οπτική γωνία, μία 
γραμματοσειρά που θα καλύπτει το εύρος χρήσης των 
Times Greek και θα είναι ευχάριστη και ευανάγνωστη. 
Η γραμματοσειρά έχει ψηφιοποιηθεί από τον Γιώργο Δ. 
Ματθιόπουλο.



GFS Artemisia

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
αβγδεζηθικλμνξοπρσςτυφχψω

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
αβγδεζηθικλµνξοπρσςτυφχψω

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
αβγδεζηθικλμνξοπρσςτυφχψω

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
αβγδεζηθικλμνξοπρσςτυφχψω
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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
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ΣΎΝΌΛΌ ΧAΡΆΚΤΉΡΩΝ – CHARACTER SET

CAPITALS AND LOWERCASE
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ΑΒΓ∆ΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
ΆΈ Ή Ί Ϊ Ό Ύ Ϋ Ώ
Ά Ἁ Ἅ Ἃ Ἇ Ᾰ Ὰ ᾼ ᾉᾍᾋ
ᾏ ᾈᾌᾊᾎ   
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 ὋῸ 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
ὶίῐῑῒ ΐῖῗἰἱἲ ἳἴἵ ἶ ἷ
ὸόὀὁὂὃὄὅῤῥ
ὺύὐὑὒὓὔὕὖὗῠῡῢΰῦῧ
ὼώὠὡὢὣὤὥὦὧᾠᾡᾢᾣᾤᾥᾦᾧῲῳῴῶῷ

ΆΒΓ∆ΈΖΉΘΊΚΛµΝΞΌπΡΣΤΎΦΧΨΩΆΈΉΊΐΌΎΫΩ

πΌΛΎΤΌΝΊΚΌ ΣΎΝΌΛΌ 
ΧΆΡΆΚΤΉΡΩΝ

GFS Artemisia
πΌΛΎΤΌΝΊΚΌ – POLYTONIC

ΚΆπΊΤΆΛΆΚΊΆ

www.greekfontsociety.org



ẠẢẤẦẨẪẬẮẰẲẴẶẸẺẼẾỀỂỄỆỈỊỌỎỐỒỔ
ỖỘỚỜỞỠỢỤỦỨỪỬỮỰỴỶỸÀÁÂÃÄÅĀĂ
ǺÆǼĊÇĎĐÈÉÊĚËĒĖĘĠĢĞĦÌÍÎĨÏĪĬIĶĻĹ
ŁĽÑŃŅŇŊÒÓÔÕÖŐØǾŒŔŘŖŠŚŤŦÙÚÛŨ
ÜŮŰŪŲỲÝŸŶŽŹŻÐÞ

ạảấầẩẫậắằẳẵặẹẻẽếềểễệỉịọỏốồổỗộớờởỡợụủứ
ừửữựỵỷỹàáâãäåāăǻæǽċçďđèéêěëēėęġģğħìí
îĩïīĭıķļĺłľñńņňŋòóôõöőøǿœŕřŗšśťŧùúûũüůűū
ųỳýÿŷžźżðþ

AàáâãÄÅĀĂÆǼBCĊÇDÐEèÉêĚëĒĖĘFGĠĢĞHĦ
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ADDITIONAL CHARACTERS

SMALL CAPITALS

GFS Artemisia
ΓΛΩΣΣΌΛΌΓΊΚΉ ΎπΌΣΤΉΡΊΞΉ – EXTENSIVE LANGUAGE SUPPORT
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ARTEMISIA 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.

ARTEMISIA 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 

ARTEMISIA 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 and the merry hustle and 

ARTEMISIA 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. 

ARTEMISIA 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 get-

ARTEMISIA REGULAR 12 PT

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

ARTEMISIA REGULAR 14 PT

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

ARTEMISIA 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 

ARTEMISIA 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 

ARTEMISIA 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 

ARTEMISIA 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 

ARTEMISIA ΛΈΎΚΆ 10 ΣΤΊΓµΈΣ

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

ARTEMISIA ΛΈΎΚΆ 12 ΣΤΊΓµΈΣ

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

ARTEMISIA ΛΈΎΚΆ 14 ΣΤΊΓµΈΣ

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ των πνευματικών 
και καλλιτεχνικών παραδόσεων 

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 Artemisia
SAMPLE TEXTS
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ARTEMISIA 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.

ARTEMISIA 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 in-
trovert 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. 

ARTEMISIA 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 re-
laxed 

ARTEMISIA BOLD 9 PT

HE PAINTED two of the more private pictures of Jane. 
One shows her with her coat hat and gloves at the cloak-
room. With a relaxed and introvert air she is getting 

ARTEMISIA 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 

ARTEMISIA BOLD 12 PT

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

ARTEMISIA BOLD 14 PT

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

ARTEMISIA 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 κρητικών πόλεων της 

ARTEMISIA 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 

ARTEMISIA 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 και καρποφορία στο νησί 

ARTEMISIA µΆΎΡΆ 9 ΣΤΊΓµΈΣ

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

ARTEMISIA µΆΎΡΆ 10 ΣΤΊΓµΈΣ

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

ARTEMISIA µΆΎΡΆ 12 ΣΤΊΓµΈΣ

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ των πνευματικών και 
καλλιτεχνικών παραδόσεων της Ελληνικής 

ARTEMISIA µΆΎΡΆ 14 ΣΤΊΓµΈΣ

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ των πνευματικών 
και καλλιτεχνικών παραδόσεων 

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 
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ARTEMISIA 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.

ARTEMISIA 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 

ARTEMISIA 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 hustle and 

ARTEMISIA 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. 

ARTEMISIA ITALIC 10 PT

HE PAINTED two of the more private pictures of Jane. 
One shows her with her coat hat and gloves at the cloak-
room. With a relaxed and introvert air she is getting ready 

ARTEMISIA ITALIC 12 PT

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

ARTEMISIA ITALIC 14 PT

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

ARTEMISIA 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 ευημερία των κρητικών πόλεων της 

ARTEMISIA 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 

ARTEMISIA 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 νησί ενός πολιτισμού με 
ARTEMISIA πΛΆΓΊΆ 9 ΣΤΊΓµΈΣ

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

ARTEMISIA πΛΆΓΊΆ 10 ΣΤΊΓµΈΣ

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

ARTEMISIA πΛΆΓΊΆ 12 ΣΤΊΓµΈΣ

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ των πνευματικών και 
καλλιτεχνικών παραδόσεων της Ελληνικής 

ARTEMISIA πΛΆΓΊΆ 14 ΣΤΊΓµΈΣ

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ των πνευματικών 
και καλλιτεχνικών παραδόσεων 

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 
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ARTEMISIA 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.

ARTEMISIA 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, 

ARTEMISIA 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 Moulin Rouge 

ARTEMISIA 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 cloak-
room. With a relaxed and introvert air she is getting ready 

ARTEMISIA 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 

ARTEMISIA BOLD ITALIC 12 PT

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

ARTEMISIA BOLD ITALIC 14 PT

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

ARTEMISIA 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 οικονομική 

ARTEMISIA 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 

ARTEMISIA 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 και 
ARTEMISIA πΛΆΓΊΆ µΆΎΡΆ 9 ΣΤΊΓµΈΣ

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

ARTEMISIA πΛΆΓΊΆ µΆΎΡΆ 10 ΣΤΊΓµΈΣ

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

ARTEMISIA πΛΆΓΊΆ µΆΎΡΆ 12 PT

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ των πνευματικών και 
καλλιτεχνικών παραδόσεων της Ελληνικής 

ARTEMISIA πΛΆΓΊΆ µΆΎΡΆ 14 ΣΤΊΓµΈΣ

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ των πνευματικών 
και καλλιτεχνικών παραδόσεων 

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 
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ΤΆ πΆΛΆΊΆ ΤΩΝ ΛΆΚΈ∆ΆΊµΌΝΊΩΝ ΈπΊΤΉ∆ΈΎµΆΤΆ

GFS Artemisia
∆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 

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 

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 
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2

3
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