
ᾇ ᾇ ᾇᾇ ᾇ ᾇ

ο οβ

π

σ
σ
ρ

μ

τ

ὧ
ὓ
ῤ
ἳ
ή
ἐ

ν

π

π η
θ
ι
κ
λ

ἒ
ν

ρ

ὀ

ὦ

ψ

ΐ
ἡ

ὤ

ῤ ἒ
ὤ

ῑ
β
γ
δ
ε
ζ
τ
υ
φ
χ
ψ
ω

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
GREEK FONT SOCIETY GFS GOSCHEN



GFS Goschen  

Γράφειν δήμος 

εἰκών Εὐρώτᾳ

www.greekfontsociety.

ελληνικά  – open type

www.greekfontsociety.gr

a fEw wOrdS abOut GOSCHEN 
CurSIVE

Georg Joachim Göschen founded in 1782 
the publishing house of G.J. Göschensche 
Verlagsbuchhandlung in Leipsig and was one of the 
most active publishers of the period in Germany. 
Göschen was very interested in typography 
influenced by the fame and quality of the editions 
of G. Bodoni and F. Didot. In 1797, he collaborated 
with the leading scholar of the period, Johann Jakob 
Griesbach, to edit and publish the New Testament in 
Greek for which he formed a committee of scholars 
to decide the new Greek type which were eventually 
cut by Johann Prillwitz. The book appeared in 
1803 and the types show many influences from the 
Greek types of Bodoni. Their characteristic was the 
neoclassical form of marked contrast between thick 
and thin strokes, the cursive style and the large 
size of the font. 
The design was too cumbersome to allow general 
use and can be considered succesfull only for its 
inderect influence on the later cut Greek Leipsig 
type. It is, however, part of the greater heritage of 
Greek type design and therefore the type has been 
digitized by George D. Matthiopoulos in 2009 and 
is part of GFS’ type library under the name GFS 
Göschen cursive, in commemoration of the great 
German publisher.

λιγα λογια για τη GOSCHEN CurSIVE

Ο Georg Joachim Göschen ίδρυσε το 1782 στη Λειψία τον 
εκδοτικό οίκο G.J. Göschensche Verlagsbuchhandlung 
και υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους εκδότες των 
γερμανών συγγραφέων της περιόδου. Ο Göschen έδειξε 
μεγάλο ενδιαφέρον για την τέχνη της τυπογραφίας 
επηρεασμένος από τις εκδόσεις των G. Bodoni και F. Didot. 
Από το 1797, μαζί με τον λόγιο Johann Jakob Griesbach, 
ξεκίνησαν μια έκδοση της Καινής Διαθήκης με χάραξη νέων 
ελληνικών στοιχείων, για τα οποία σχημάτισε μια επιτροπή 
λογίων μαζί με τον στοιχειοχαράκτη Johann Prillwitz. 
Η έκδοση κυκλοφόρησε το 1803 και στα στοιχεία είναι 
εμφανείς οι επιρροές από τον Bodoni. Χαρακτηρίζονται 
από το έντονο νεοκλασικό ύφος, την πλάγια κλίση τους, 
το μεγάλο μέγεθος και την υπερβολικά καλλιγραφική 
αισθητική τους, ιδιαίτερα στα κεφαλαία.
Ο σχεδιασμός και το μέγεθός της δεν επέτρεπε τη 
χρήση της για κοινές εκδόσεις και δεν είχε παρά έμμεση 
επιτυχία επηρεάζοντας τα πλάγια στοιχεία της Λειψίας 
που χαράχτηκαν αργότερα στη Γερμανία. Παρ᾽όλα αυτά, 
αποτελεί μέρος της τυπογραφικής μας παράδοσης και 
αποτυπώθηκε ψηφιακά από τον Γιώργο Δ. Ματθιόπουλο 
το 2009. Είναι πλέον διαθέσιμη για ελεύθερη χρήση με την 
ονομασία GFS Göschen cursive, προς τιμή του εκδότη 
που τα οραματίστηκε.



ΑΒΓ∆ΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
ΆΈΉΊΪΌΎΫΏ
ΆἉἍἋἏᾸᾺᾼᾉᾍᾋ
ᾏᾈᾌᾊᾎ  
ἈἌἊἎᾹ
ΈἙἝἛῈἘἜἚ
ΉἩἭἫἯῊῌᾙᾝᾛᾟᾘᾜ
ᾚᾞἨἬἪἮ
ΊἹἽἻἿῘῚἸἼἺἾῙ
ΌὉὍὋῸὈὌὊῬ
ΎὙὝὛὟῨῪῩ
ΏὩὭὫὯῺῼᾩᾭᾫᾯᾨᾬ
ᾪᾮὨὬὪὮ
αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψως
άέήίϊ ΐόύΰϋώ
ὰάἀἁἂἃἄἅἆἇᾀᾁᾂᾃᾄᾅᾆᾇᾰᾱᾲᾳᾴᾶᾷ
ὲέἐἑἒἓἔἕ
ὴήᾐᾑᾒᾓᾔᾕᾖᾗῂῃῄῆῇἠἡἢἣἤἥἦἧ
ὶίῐῑ ῒ ΐ ῖ ῗἰἱἲ ἳἴἵἶἷ
ὸόὀὁὂὃὄὅῤῥ
ὺύὐὑὒὓὔὕὖὗῠῡῢΰῦῧ
ὼώὠὡὢὣὤὥὦὧᾠᾡᾢᾣᾤᾥᾦᾧῲῳῴῶῷ
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PYRSOS λευκα 6 στιΓΜεσ

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.

PYRSOS λευκα 7 στιΓΜεσ

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 

PYRSOS λευκα 8 στιΓΜεσ

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 

PYRSOS λευκα 9 στιΓΜεσ

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 

PYRSOS λευκα 10 στιΓΜεσ

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

PYRSOS λευκα 12 στιΓΜεσ

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

PYRSOS λευκα 14 στιΓΜεσ

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ των πνευματικών και 
καλλιτεχνικών παραδόσεων της Ελληνικής 
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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 

GFS GOSCHEN
ΔειΓΜα κειΜενου - SamPLe TexTS

www.greekfontsociety.gr



ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΤΩΝ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΑ

GFS GOSCHEN
ΔειΓΜα πολυτονικου κειΜενου

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, 

www.greekfontsociety.gr



εταιρεια ελληνικων 
τυποΓραφικων στοιχειων
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