
i
i

“eutypon22-23” — 2010/1/25 — 9:54 — page 1 — #5 i
i

i
i

i
i

Εὔτυπον, τεῦχος � 22-23 — ᾿Οκτώβριος/October 2009 1

Ισοπαχείς και ανισοπαχείς ελληνικές

γραμματοσειρές

Νατάσα Ραϊσάκη

Αργυροκάστρου 24–26

157 73 Γουδί

Αθήνα

Η/Τ: natasha at raissaki dot gr

URL: http: // www. raissaki. gr

Οι ισοπαχείς (sans serif: χωρίς πατούρες) και οι ανισοπαχείς (serif: με πα-
τούρες) γραμματοσειρές διαφέρουν ως προς το πάχος της κοντυλιάς μέσα

στο ίδιο το γράμμα: στις πρώτες η κοντυλιά έχει περίπου το ίδιο πάχος,

ενώ στις δεύτερες η κοντυλιά αυξομειώνεται μιμούμενη τη γραφίδα. Τα

ελληνικά πεζά γράμματα δεν έχουν πατούρες όπως τα λατινικά, αν και πολ-

λές γραμματοσειρές έχουν κυκλοφορήσει τα τελευταία χρόνια με αυτή τη

λανθασμένη σχεδιαστική απόδοση. Στο άρθρο γίνεται μια ιστορική ανα-

σκόπηση των ελληνικών γραμματοσειρών, από τις πρώτες ισοπαχείς που

εμφανίστηκαν στα χρόνια της Αναγέννησης έως τις πιο πρόσφατες προ-

σπάθειες για τη διόρθωση των κακών της εποχής της φωτοσύνθεσης.

Sans serif and serif Greek fonts, by Natasha Raissaki — Sans serif
and serif fonts differ in the width of the stroke in the same character:
in the second the stroke is almost uniform throughout the letter, while
in the first ones the stroke changes imitating the pen. The Greek small
letters do not have serifs like the Latin ones; still many fonts have come
out in the last years with that erroneous design. In this article, the Greek
fonts are presented from a historic perspective, starting from the first sans
serif designs of the Renaissance years up to some more recent efforts to
correct the design mistakes of the photocomposition era.

Ο σημερινός τυπογραφικός σχεδιαστής έχει στη διάθεσή του μία πληθώρα γραμ-

ματοσειρών για να μπορέσει να αποδώσει οπτικά το μήνυμα μιας τυπογραφικής

σύνθεσης. Η ικανότητα να μπορεί να αναγνωρίζει τα βασικά χαρακτηριστικά των

γραμματοσειρών ώστε να τις κατηγοριοποιεί στο μυαλό του του δίνει τη δυνατό-

τητα να επιλέξει με μεγαλύτερη ευκολία και ακρίβεια τον τύπο γραμμάτων που

θα οπτικοποιήσουν το μήνυμά του. Και μία γεύση από την ιστορία εξέλιξης των
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2 Ν. Ραϊσάκη

Εικόνα 1

Εικόνα 2

γραμμάτων μπορεί να τον βοηθήσει να κατανοήσει καλύτερα τις γραμματοσειρές

του σήμερα. Τα γράμματα μπορούν να κατηγοριοποιηθούν με πολλούς τρόπους

και βάσει πολλών σχεδιαστικών χαρακτηριστικών. Μία από τις πιο μακροσκοπικές

κατηγορίες είναι η διαφοροποίηση των γραμμάτων σε ισοπαχή και ανισοπαχή.

Η διαφορά μιας ισοπαχούς και μιας ανισοπαχούς γραμματοσειράς βρίσκεται

στην εναλλαγή πάχους της γραμμής (κοντυλιάς) μέσα στο ίδιο το γράμμα. ΄Ετσι,

έχουμε τα γράμματα που έχουν εναλλασόμενα πάχη, και αυτά που η κοντυλιά

διατηρεί σταθερό πάχος καθ’ όλη τη φορά του γράμματος (Εικόνα 1).

Στη λατινική γραφή, η διαδεδομένη ορολογία είναι serif και sans serif. Ο ορι-

σμός αυτός αναφέρεται στην ύπαρξη ή όχι πατούρων στα γράμματα εννοώντας

κατά κάποιο τρόπο ότι η έλλειψη πατούρων συνοδεύεται συνήθως και από ισό-

παχη κοντυλιά του γράμματος. Η λέξη serif αναφέρεται στις πατούρες και η λέξη

sans σημαίνει «χωρίς» (Εικόνα 2).

Το πεζό ελληνικό γράμμα όμως δεν ακολουθεί την λατινική αντιστοιχία. Τα

ελληνικά πεζά γράμματα δεν έχουν πατούρες όπως τα λατινικά, αν και πολλές

γραμματοσειρές έχουν κυκλοφορήσει με αυτή τη λανθασμένη σχεδιαστική από-

δοση (Εικόνα 3), ιδιαίτερα μετά τη δυστυχώς βιαστική παραγωγή ελληνικών γραμ-

ματοσειρών τη δεκαετία του 1970 για τη χρήση της φωτοστοιχειοθεσίας.

Παρατηρώντας, από την άλλη, τα κεφαλαία γράμματα του ελληνικού αλφαβή-

του, βλέπουμε ότι υπάρχουν πατούρες αντίστοιχες με τις λατινικές στις ανισόπαχες

γραμματοσειρές (Εικόνα 4). Αυτή είναι μία σύμβαση που έχει περάσει στα χρόνια

μέσα από την τυπογραφία και τώρα μία ανισόπαχη γραμματοσειρά με κεφαλαία

γράμματα δίχως πατούρες θα μας φαινόταν ξένη στο μάτι.

Από την απαρχή εφεύρεσης της τυπογραφίας γύρω στο 1450, οι τυπογράφοι
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Ισοπαχείς και ανισοπαχείς ελληνικές γραμματοσειρές 3

Εικόνα 3

Εικόνα 4

επιδίωκαν την κατασκευή μεταλλικών στοιχείων τα οποία να μιμούνται όσο το

δυνατόν καλύτερα τα γράμματα στα χειρόγραφα. ΄Ετσι εξασφάλιζαν ότι το κοινό

θα αποδεχόταν ευκολότερα τη νέα εφεύρεση και η μετάβαση από το χειρόγραφο

στο έντυπο δεν θα τους φαινότανε ξένη. Οι γραφείς της εποχής χρησιμοποιούσαν

την καλλιγραφική γραφίδα, και ανάλογα με το σχήμα της μορφοποιούνταν και τα

γράμματα στα χειρόγραφα βιβλία. Στο δυτικό κόσμο ήταν διαδεδωμένη η χρήση

της πλατιάς γραφίδας, με αποτέλεσμα το γράμμα να ήταν ανισοπαχές και ειδικά

στην εποχή του Γουτεμβέργιου που έχουμε την εκτύπωση του πρώτου βιβλίου

και η γραφή ήταν γοτθική, η οποία έχει πάρα πολύ έντονη τη διαφοροποίηση από

λεπτές σε παχιές γραμμές (Εικόνα 5α).

΄Ενα από τα πρωιμότερα παραδείγματα χρήσης της ελληνικής γραφής σε έν-

τυπο βιβλίο είναι η έκδοση των Sweynheim και Pannartz το 1465 όπου βρίσκουμε

λίγο ελληνικό κείμενο ανάμεσα σε λατινικό. Η λατινική γραφή είναι ανισοπαχής,

μα η ελληνική είναι ισοπαχής (Εικόνα 5β). Αυτό οφείλεται στο ότι τα τυπογρα-

φικά στοιχεία χαράκτηκαν βάσει των ελληνικών χειρόγραφων της εποχής, και η

ελληνική γραφή γραφόταν με διαφορετική γραφίδα από ότι η λατινική γραφή, παρά-

γοντας ισοπαχείς γραμμές. Κοιτώντας κάποιες χαρακτηριστικές για την ελληνική

τυπογραφία εκδόσεις μέσα στα χρόνια, μπορούμε να δούμε τη διαφορετικότητα

στην απόδοση του ελληνικού γράμματος όπως την απέδωσε ο κάθε τυπογράφος.

Στο πρώτο ελληνικό βιβλίο που τυπώθηκε εξολοκλήρου στα ελληνικά το 1476,

η Επιτομή του Κωνσταντίνου Λάσκαρη βρίσκουμε ξανά το ισοπαχές γράμμα όπως
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4 Ν. Ραϊσάκη

Εικόνα 5α

Εικόνα 5β

αποδιδόταν η μικρογράμματη γραφή της εποχής, καθώς και την πρώτη χρήση

πλήρους σύνολου κεφαλαίων χαρακτήρων (Εικόνα 6).

Το 1496 ο ΄Αλδος Μανούτιος τυπώνει τον Θεόκριτο (Εικόνα 7) με την πρώτη

από τις τρεις σειρές ελληνικών γραμματοσειρών που έφτιαξε. Χρησιμοποιούνται

τα ελληνικά επιγραφικά κεφαλαία γράμματα.

Στην Κομπλουτενσιανή πολύγλωσση βίβλο του Αλκαλά της Ισπανίας, γύρω

στο 1510, χρησιμοποιήθηκαν πολύ λίγα κεφαλαία γράμματα, σε μία πολύ όμορφη

ισοπαχή απόδοση. Είναι μία από τις σημαντικές προσφορές της Ισπανίας στην

ελληνική τυπογραφία, όπου η ελληνική γραφή απεικονίζεται με απλότητα και ρυθμό

(Εικόνα 8).

Το 1541 ολοκληρώνονται τα Γαλλικά Βασιλικά Ελληνικά του Garamond υπό

την καθοδήγηση του Robert Estienne. Τα πεζά γράμματα παρουσιάζουν μια ελα-

φριά απόδοση λεπτών σημείων σε διάφορα σημεία, όμως αυτή δεν ακολουθεί κά-

ποιο ρυθμό ούτε είναι τόσο έντονη ώστε να μπορέσουμε να τα χαρακτηρίσουμε

ανισοπαχή. Γίνεται επίσης η χρήση κεφαλαίων χαρακτήρων οι οποίοι είναι σχε-

διαστικά ανάλογοι των κεφαλαίων λατινικών έτσι είναι καθαρά πλέον ανισοπαχείς

(Εικόνα 9). Η επιτυχία αυτής της σειράς ελληνικων στοιχείων ήταν πολύ μεγάλη

την εποχή τους, μιμήθηκαν τη χάραξη αυτή πολλοί χαράκτες στην Ευρώπη και

κυριάρχησε σαν ύφος στις εκτυπώσεις ελληνικών κειμένων για πολλά χρόνια.

Το 1763, ο Baskerville τυπώνει την Καινή Διαθήκη, όπου σχεδιάζει τα ελληνι-

κά στοιχεία πιο απλοποιημένα φεύγοντας από την αισθητική της καλλιγραφίας και

προσθέτει για πρώτη φορά πλαγιασμένους κεφαλαίους χαρακτήρες ώστε να ταιριά-

ζουν καλύτερα με τα πεζά. Τα γράμματα αρχίζουν να έχουν εναλλαγή στο πάχος

τους και να γίνονται σιγά σιγά ανισοπαχή. Γίνεται έτσι μια προσπάθεια να έρθει το

ελληνικό αλφάβητο πιο κοντά στην σχεδιαστική απόδοση του λατινικού. Τα γράμ-
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Ισοπαχείς και ανισοπαχείς ελληνικές γραμματοσειρές 5

Εικόνα 6

Εικόνα 7

ματα είναι ανομοιόμορφα όμως ακόμη καθώς δεν έχει καθιερωθεί ένας δεδομένος

τρόπος σχεδιασμού των ανισοπαχών γραμμάτων (Εικόνα 10). Η γραμματοσειρά

αυτή ενέπνευσε τον επόμενο σχεδιαστή μιας χαρακτηριστικής γραμματοσειράς,

που είναι τα ελληνικά του Bodoni.
Τα πεζά είναι ανισοπαχή και διατηρούν ακόμη μία κλίση προς τα δεξιά. Δυστυ-

χώς χάνουν εντελώς το ρυθμό και την ομοιογένειά τους καθώς έρχονται κάπως

βίαια πιό κοντά στην ανισοπαχή λατινικά. Η επιλογή των σημείων όπου εφαρμό-

ζονται τα λεπτά και τα χοντρά σημεία μέσα στα πεζά γράμματα δεν είναι αρμονική

και η διαφοροποίηση του πάχους είναι πολύ έντονη. Η επιλογή των σημείων όπου

η κοντυλιά θα είναι παχιά ή λεπτή μέσα στο γράμμα διαφέρει πολύ από αυτή του

Baskerville. Στην Εικόνα 11 βλέπουμε την έκδοση του Λόγγου του 1786.

Αντίστοιχη ήταν και η αντιμετώπιση του Didot το 1790 στη Γαλλία, που με

την ανισόπαχη γραμματοσειρά του αποδίδει τις λεπτές και παχιές κοντυλιές σε

όρθια πλέον πεζά γράμματα. Είναι η πρώτη γραμματοσειρά η οποία προσπαθεί να

περάσει την εναλλαγή πάχους της κοντυλιάς μέσα στο γράμμα όσο το δυνατόν πιο

αρμονικά σε αντίθεση με την ατυχή προσπάθεια του Bodoni πολλά χρόνια πριν.

Η γραμματοσειρά γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία, στην Ελλάδα έγινε γνωστή ως

«Απλά» και χρησιμοποιείται σε παραλλαγές μέχρι τις μέρες μας. Στην Εικόνα 12
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6 Ν. Ραϊσάκη

Εικόνα 8

Εικόνα 9

βλέπουμε τα ελληνικά του Didot από την έκδοση του Δημοσθένη το 1877.

Το 1808 ολοκληρώνεται η γραμματοσειρά του Richard Porson στην Αγγλία

γνωστή στην Ελλάδα ως «Πελασγικά». Η γραμματοσειρά γνώρισε πολλή μεγάλη

επιτυχία στις κλασικές εκδόσεις. Είναι ανισοπαχής, με απλοποιημένους χαρακτή-

ρες και βασίζεται στο γραφικό χαρακτήρα του σχεδιαστή της. ΄Εχει διακριτική

διαφοροποίηση από τα λεπτά στα χοντρά σημεία και διαφέρει σε πολλά γράμματα

από αυτή του Didot. Τα ελληνικά γράμματα δεν έχουν βρει ακόμη ένα συγκεκρι-

μένο τρόπο ανισοπαχούς σχεδιασμού (Εικόνα 13).

Το 1927 στην Αγγλία, ο Victor Scholderer σχεδιάζει την New Hellenic και

είναι η επόμενη γραμματοσειρά που κατάφερε να συναγωνιστεί τη γραμματοσειρά

του Porson. Γνώρισε επίσης μεγάλη επιτυχία και καθιερώθηκε στην Ελλάδα και

στο εξωτερικό. Τα γράμματα είναι ισοπαχή, στρογγυλόσχημα και πιο ισορροπη-

μένα· έγιναν γνωστά στη χώρα μας ως «Αττικά» στοιχεία (Εικόνα 14).

Το 1970 διαδίδεται πλέον η φωτοστοιχειοθεσία στην Ελλάδα αντικαθιστώντας
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Εικόνα 10

Εικόνα 11

τη μονοτυπία και τη λινοτυπία. Η φωτοστοιχειοθεσία μείωσε το κόστος παραγω-

γής και αύξησε την παραγωγή. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ανέβει στα ύψη η

ζήτηση γραμματοσειρών. Λόγω ελλειπούς γνώσης, οι ΄Ελληνες επιχειρηματίες της

εποχής ζητούσαν από τις εταιρίες φωτοστοιχειοθετικών μηχανών στο εξωτερικό

να τους προμηθεύουν με ελληνικές γραμματοσειρές οι οποίες να μοιάζουν με τις

αντίστοιχές τους λατινικές. ΄Ετσι δυστυχώς ξεκινάει η λατινοποίηση του ελληνικού

γράμματος, η παραμόρφωσή του με πατούρες, η παραβίαση του ελληνικού αλφα-

βήτου αντικαθιστώντας ελληνικά γράμματα με λατινικά (όπως για παράδειγμα η

χρήση του λατινικού s στη θέση του τελικού σίγμα), η αλλαγή της φόρμας του

γράμματος (όπως για παράδειγμα το πεζό δέλτα με γωνία στην πάνω καμπύλη

του), κ.λπ. Επίσης, γίνεται και η προσπάθεια να εφαρμοστούν κανόνες σχεδια-

σμού ανισόπαχου λατινικού γράμματος πάνω σε ελληνικές φόρμες. Εμφανίζεται

λοιπόν μία ποικιλία από ανισόπαχες και ισοπαχείς γραμματοσειρές όπως για πα-

ράδειγμα η Baskerville Greek, η Helvetica Greek, η Souvenir Greek, η Century
Greek κ.ά. (Εικόνα 15).

Η πρώτη προσπάθεια να σχεδιαστεί μία ανισοπαχής γραμματοσειρά, μελετών-
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8 Ν. Ραϊσάκη

Εικόνα 12

Εικόνα 13

τας πιο προσεκτικά τα παχιά και τα λεπτά σημεία, γίνεται πλέον στα τέλη της δεκα-

ετίας του 1980 από τον ΄Ελληνα χαράκτη Τάκη Κατσουλίδη με τις γραμματοσειρές

«Απολλώνια» και «Κατσουλίδης». Το αποτέλεσμα είναι αρμονικό, ισορροπημένο,

ρέον και οργανικό όπως η ελληνική γραφή (Εικόνα 16). Είναι σημαντικό εδώ

να αναφέρουμε ότι αποτελεί και την πρώτη προσπάθεια να σχεδιαστούν ελληνικά

στοιχεία από ΄Ελληνα σχεδιαστή από την εποχή της Αναγέννησης.

Στο αρκετά συνοπτικό ταξίδι μας στην ιστορία, κοιτώντας την εξέλιξη των

ελληνικών γραμματοσειρών, παρουσιάστηκαν γραμματοσειρές οι οποίες χρησμο-

ποιήθηκαν κυρίως για ρέον κείμενο σε καθημερινή εμπορική χρήση και όχι τις ιδιαί-

τερες γραμματοσειρές ή πιό καλλιτεχνικές ή πειραματικές. Είδαμε ότι το ελληνικό

γράμμα έχει τις ρίζες του στον ισοπαχή σχεδιασμό, ο οποίος και απέδιδε καλύτερα

τη φόρμα και την οργανικότητά του. Η πρώτη αρκετά πετυχημένη προσπάθεια να

εισαχθούν ανισόπαχα στοιχεία στο σχεδιασμό των ελληνικών γραμμάτων γίνεται

πια το 1790 από τον Didot, οποίος τα αντιμετώπισε σα μια ανεξάρτητη γραφή και

δεν προσπάθησε να επιβάλλει στα ελληνικά γράματα τους κανόνες σχεδιασμού

των λατινικών γραμμάτων και το αποτέλεσμα ήταν αρκετά αρμονικό. Η επόμενη

φρέσκια απόδοση ανισοπαχούς ελληνικής γραφής γίνεται δύο αιώνες μετά από τον

Τάκη Κατσουλίδη ο οποίος και άνοιξε το δρόμο ώστε να αρχίσουν οι επόμενοι

σχεδιαστές να εξερευνούν και να ψάχνουν μια πιο ισορροπημένη απόδοση τόσο

της φόρμας του ελληνικού γράμματος όσο και των ανισοπαχών στοιχείων του.

Αναφέρουμε ενδεικτικά μία επιτυχημένη τέτοια προσπάθεια, τα «Ομόνοια» του

Γιάννη Καρλόπουλου σχεδιασμένα το 1994 (Εικόνα 17).

Το 2000 κυκλοφορούν τα Minion Pro από την Adobe, σχεδιασμένα από τον

Robert Slimbach (Εικόνα 18). Η γραμματοσειρά αυτή έχει γνωρίσει πολύ μεγάλη

επιτυχία και θεωρείται ένας από τους πιο πετυχημένους σχεδιασμούς ελληνικής
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Εικόνα 14

γραμματοσειράς. Η απόδοση των λεπτών και χοντρών σημείων μέσα στο γράμμα

είναι πολύ διαφορετική από αυτή των προηγούμενων σχεδιαστών. Το αποτέλεσμα

όμως είναι αρμονικό και δεμένο και δημιουργεί ένα δρόμο για το σχεδιασμό των

γραμμάτων.

Η επιλογή των σημείων όπου θα εφαρμοστεί η παχειά και η λεπτή κοντυλιά

αποτελεί ένα από τα δυσκολότερα σημεία στο σχεδιασμό του ελληνικού αλφαβή-

του. Αν επιλέγαμε να γράψουμε το αλφάβητο με μια πλατειά πένα όπως τα λατινικά,

το αποτέλεσμα δεν θα εναρμονίζεται με το σχήμα των ελληνικών γραμμάτων και

θα φαίνεται ξένο. Για το λόγο αυτό, μεγάλο μέρος του σχεδιασμού βασίζεται στη

διαίσθηση και το ταλέντο του σχεδιαστή. ΄Οπως είδαμε, στις ανισοπαχείς γραμμα-

τοσειρές δεν υπάρχουν ακόμη κανόνες, ελπίζουμε όμως στο μέλλον τα ελληνικά

γράμματα να βρουν το δρόμο τους και να μπορέσουν αποδωθούν τυπογραφικά με

ακόμη καλύτερους τρόπους.



i
i

“eutypon22-23” — 2010/1/25 — 9:54 — page 10 — #14 i
i

i
i

i
i

10 Ν. Ραϊσάκη

Εικόνα 15

Εικόνα 16

Εικόνα 17

Εικόνα 18


