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Κάτω Γατζέα
373 00 Ἀγριὰ Βόλου
Η/Τ: dfilipp@hotmail.comFèto sumplhr¸jhkan pen¨nta qrìnia �pä t�n kuklofor�a t¨ gramma-toseir� Helvetica kaÈ tä gegonä êqei l�bei shmantik� dhmosiìthta �päílwn tÀn eÊdÀn t� mèsa; �pä tän êntupo TÔpo, tän �lektronikä TÔpo,�kìma kaÈ �pä tän kinhmatogr�fo. VOmw, p�sw �pä tän âpikoinwniakä jì-rubo, eÖkola �nakalÔptei kaneÈ íti � grammatoseir� Helvetica dàn êpeseâx oÎranoÜ prÈn �pä misä aÊ¸na. OÉ r�ze th br�skontai stÈ germanikàrealistikà grammatoseirà grotesk toÜ tèlou toÜ 19ou aÊ., oÉ åpoØe màt�n seir� tou, êqoun tÈ r�ze tou stÈ prÀte bretanikà grammatosei-rà gi� prìqeire, fthnà âktup¸sei t¨ periìdou 1816�1834. Stä parän�rjro g�netai m�a sÔntomh parous�ash t¨ grammatoseir� Helvetica, �pätoÌ progìnou th éw toÌ �ntigrafeØ th.

Half a century Helvetica and one century grotesque, by Dimitrios

Filippou — This year marks the 50th anniversary since the Helvetica
fonts were put into circulation, and the event has received considerable
attention from media of all kinds; the printed media, the electronic media,
even from cinematographers. However, behind the media noise, one easily
discovers that Helvetica did not fall from Heavens half a century ago. The
roots of Helvetica lie in the German realistic grotesk typefaces of the end
of the 19th century, which in turn have their roots in the first British
jobbing typefaces of 1816–1834. This article is a short presentation of
Helvetica, from its ancestors to its immitators.1 EÊsagwg�

Φέτος συμπληρώθηκαν πενῆντα χρόνια ἀπὸ τὴν κυκλοφορία τῆς γραμματοσειρᾶς
Helvetica ἀπὸ τὸ στοιχειοχυτήριο Haas (Haas’sche Schriftgießerei), ποὺ βρίσκον-
ταν στὸ Μυντσενστάιν (Münchenstein), κοντὰ στὴν Βασιλεία τῆς ῾Ελβετίας. ῾Η
ἐπέτειος σημειώθηκε μὲ τὴν κυκλοφορία μίας ταινίας ντοκυμανταίρ [1], καθὼς καὶ
μὲ πολλὰ ἄρθρα στὸν ἔντυπο Τύπο (π.χ. [2, 3]) καὶ στὸν ἠλεκτρονικὸ Τύπο (π.χ.
[4]) ποὺ γράφτηκαν σχεδὸν ταυτόχρονα μὲ τὴν κυκλοφορία τῆς ταινίας.
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EÊkìna 1: K�sa mà Helveticagi� stoiqeiojes�a mà tä qèri(fwtograf�a: Lars Müller).
Χωρὶς καμιὰ ἀμφιβολία, ἡ γραμματοσειρὰ Helvetica ἔχει γνωρίσει τεράστια

ἐμπορικὴ ἐπιτυχία. ῞Οπου καὶ νὰ κοιτάξουμε τριγύρω — σὲ πινακίδες δρόμων,
σταθμῶν καὶ ἀεροδρομίων· σὲ διαφημιστικὲς ἀφίσες· σὲ ἑταιρικοὺς λογότυπους·
σὲ περιοδικά life style καὶ σὲ βιβλία — θὰ δοῦμε τὴν ἴδια ἢ κάποια κοντινὴ συγγενή
της. Πρὶν ἀκόμα συμπληρωθεῖ μισὸς αἰώνας ἀπὸ τὴν γέννησή της, ἡ γραμματοσειρὰ
Helvetica ἀποτέλεσε τὸ θέμα ὁμώνυμου βιβλίου–ἀφιερώματος [5], ποὺ κυκλοφό-
ρησε τὸ 2005 καὶ ποὺ θα ἐπανεκδοθεῖ ἐντὸς τοῦ ἔτους 2007. Στὸ πρόσφατο 3ο
Παγκόσμιο Συνέδριο Τυπογραφίας καὶ ᾿Οπτικῆς ᾿Επικοινωνίας (Θεσσαλονίκη, ᾿Ι-
ούνιος 2007), ὁ ἡμέτερος Στέργιος Δελιαλής, σχεδιαστὴς καὶ ἱδρυτὴς τοῦ μέχρι
στιγμῆς ἄστεγου Μουσείου Design Θεσσαλονίκης, ἔδωσε σώου ποὺ θὰ μποροῦσε
νὰ φέρει τὸν τίτλο: Νῦν ὑπὲρ πάντων Helvetica [6].
Δὲν θὰ ἦταν λοιπὸν ὑπερβολὴ νὰ ποῦμε πὼς ἡ Helvetica ἔχει δημιουργήσει τὸ

δικό της κλὰμπ φανατικῶν ὁπαδῶν, κάτι σὰν «ντιζάιν κάλτ». ῾Επομένως, ὅλος αὐ-
τὸς ὁ θόρυβος γύρω ἀπὸ τὴν γραμματοσειρὰ φαίνεται κατ’ ἀρχὰς δικαιολογημένος.
῾Ωστόσο, ἡ Helvetica δὲν ἐμφανίσθηκε τὸ 1957 ἐκ τοῦ μηδενός. ῾Η γραμματοσει-
ρὰ ἔχει προγόνους, ποὺ δὲν εἶναι καὶ πολὺ γνωστοί, καθὼς καὶ ἀπογόνους, ποὺ
πολλὲς φορὲς κρύβονται πίσω ἀπὸ ἀπατηλὰ προσωπεῖα.
Τὸ παρὸν ἄρθρο δὲν ἀποτελεῖ καμιὰ ἐμβριθὴ ἱστορικὴ ἀνάλυση. Στόχος τοῦ

συγγραφέα εἶναι νὰ παρουσιάσει ἐν συντομίᾳ τὴν ἱστορία τῆς Helvetica, καὶ νὰ
καταδείξει ἐν ὁλίγοις τὶς ἐπιδράσεις αὐτῆς τῆς τόσο ἐμπορικῆς γραμματοσειρᾶς
στὴν σύγχρονη τυπογραφικὴ αἰσθητική. Κύρια πηγὴ πληροφοριῶν γιὰ αὐτὴν τὴν
ἱστορικὴ διαδρομὴ ἀποτέλεσε τὸ Διαδίκτυο καθὼς καὶ μερικὰ βιβλία.2 <H âmf�nish kaÈ � �n�ptuxh t¨ Helvetica

῾Η γραμματοσειρὰ Helvetica σχεδιάστηκε ἀπὸ τὸν ἑλβετὸ Max Miedinger (1910–
1980) κατόπιν παραγγελίας τοῦ Eduard Hoffmann, ποὺ διηύθυνε ἐκεῖνον τὸν και-
ρὸ τὸ στοιχειοχυτήριο Haas στὸ Μυντσενστάιν τῆς ῾Ελβετίας. Τὸ ἀρχικὸ ὄνομα
τῆς γραμματοσειρᾶς ἦταν Neue Haas Grotesk. Στόχος τῶν δημιουργῶν της ἦταν
νὰ τὴν κυκλοφορήσουν ὡς στὴν ἀγορὰ σὲ ἀντικατάσταση τῆς γραμματοσειρᾶς
Haas Grotesk, ἡ ὁποία, παρότι εἶχε κυκλοφορήσει πολὺ πιὸ πρίν, δὲν τὰ πήγαινε
καλὰ στὶς πωλήσεις [7].
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EÊkìna 2: Tä âx¸fullo toÜkatalìgou t¨ grammatoseir�
Neue Haas Grotesk (1957).

Τὸ 1961, ἡ γραμματοσειρά, σχεδιασμένη σὲ πολλὰ βάρη (λευκά, ἡμίμαυρα,
μαῦρα, κ.λπ.), πέρασε στὰ χέρια τῆς γερμανικῆς ἑταιρείας D. Stempel AG, ἡ ὁ-
ποία τὴν ἔριξε στὴν ἀγορὰ μὲ τὸ ὄνομα Helvetica, μιᾶς καὶ ὁ δημιουργός της ἦταν
῾Ελβετός. Τελικά, ἡ γραμματοσειρὰ κατέληξε στὸ δειγματολόγιο τῆς πολὺ ἰσχυ-
ρῆς ἑταιρείας Linotype, γιὰ νὰ κυκλοφορήσει ξανὰ τὸ 1983 ὡς Neue Helvetica,
τὸ 2004 ὡς Helvetica Linotype καὶ τὸ 2006 ὡς Helvetica World, ἐμπλουτισμένη
μὲ χαρακτῆρες τοῦ κυριλλικοῦ, τοῦ ἑλληνικοῦ, τοῦ ἑβραϊκοῦ καὶ τοῦ ἀραβικοῦ
ἀλφαβήτου σχεδιασμένους ἀπὸ τὸν καναδὸ John Hudson [8]. Πάντως, ἀξίζει νὰ
σημειωθεῖ πὼς εἰδικὰ τοὺς πρώτους ἑλληνικοὺς χαρακτῆρες Helvetica τοὺς σχεδί-
ασε ὁ βρετανὸςMatthew Carter πολὺ νωρίτερα (γύρω στὸ 1970) γιὰ λογαριασμὸ
τοῦ ἀρχιτεκτονικοῦ γραφείου Δοξιάδη στὴν Ἀθήνα, τὸ ὁποῖο διέθετε τὸ δικό
του στοιχειοθετήριο [9]. Σήμερα, οἱ οἰκογένειες γραμματοσειρῶν Helvetica, Neue
Helvetica καὶ Helvetica World τῆς Linotype περιλαμβάνουν λατινογενῆ καὶ κυριλ-
λικὰ ἀλφάβητα σὲ δεκάδες διαφορετικὰ βάρη καὶ πάχη γιὰ , καθὼς καὶ τὸ ἑλληνικὸ
ἀλφάβητο σὲ τέσσερα βάρη.3 OÉ prìgonoi
῾Η ἀρχικὴ ὀνομασία Neue Haas Grotesk προδίδει τὶς ρίζες τῆς γραμματοσειρᾶς
ποὺ δὲν εἶναι ἄλλες παρὰ κάποιες γραμματοσειρὲς grotesk, ποὺ εἶχαν κυκλοφορή-
σει ἀπὸ γερμανικὰ στοιχειοχυτήρια πρὸς τὸ τέλος τοῦ 19ου αἰ. ῾Η πρώτη γραμ-
ματοσειρὰ μὲ τὴν ὀνομασία Grotesque, δηλαδὴ «παράξενη», κυκλοφόρησε στὴν
Ἀγγλία το 1834 ἀπὸ τὸ στοιχειοχυτήριο τοῦ William Thorowood [10, 11]. Εἶχε
προηγηθεῖ ἡ κυκλοφορία τῶν γραμματοσειρῶν English Egyptian ἀπὸ τὸν βρετανὸ
William Calson IV (1816) καὶ Great Primer Sans-Serif ἀπὸ τὸν ἐπίσης βρετανὸ
Vincent Figgins (1830). ᾿Εδὼ ἀξίζει νὰ ἀναφερθεῖ πὼς ὁ Vincent Figgins ἦταν καὶ
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(Ι)

(ΙΙ)

(ΙΙΙ)

(IV)EÊkìna 3: (I) Schelter Grotesk. >Apä kat�logo toÜ germanikoÜ stoiqeioquthr�ou Schel-
ter & Giesecke, gÔrw stä 1900. (Fwtograf�a �pì: http://www.fontblog.de/C420185419/

E430231085/index.html.)(II) Royal Grotesk gi� stoiqeiojes�a mà tä qèri. >Apä kat�logo germanikoÜ tupografe�ou,1936. (Fwtograf�a �pì: http://typophile.com/node/4567.)(III) Akzidenz Grotesk. >Apä kat�logo toÜ germanikoÜ stoiqeioquthr�ou Berthold, gÔrw stä1960. OÉ piä qarakthristikà � Òsw monadikè � diaforà mà t�n Helvetica br�skontai st�noÎr� toÜ Q kaÈ stä dexÈ pìdi toÜ R. (Fwtograf�a �pì: http://typophile.com/node/17655?.)
(IV) Linotype Helvetica. (Fwtograf�a �pì: www.identifont.com/samples/adobe/

Helvetica.gif.)
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ὁ πρῶτος ποὺ χρησιμοποίησε τὸν ὅρο sans serif, ποὺ σημαίνει «χωρὶς ἀκρεμόνες
(πατοῦρες)».
Οἱ ἀγγλικὲς γραμματοσειρὲς τῆς περιόδου 1816–1834 κυκλοφόρησαν γιὰ νὰ

καλύψουν τὶς ἀνάγκες γιὰ πρόχειρες, μαζικὲς ἐκτυπώσεις, ὅπως ἀνακοινώσεις,
διαφημιστικὰ φυλλάδια, εἰσιτήρια, κ.λπ. Μάλιστα οἱ γραμματοσειρὲς English Egy-
ptian καὶ Great Primer Sans-Serif διέθεταν μόνον κεφαλαῖα γράμματα. Οἱ γραμ-
ματοσειρὲς αὐτὲς δὲν γνώρισαν καμιὰ ἰδιαίτερη δημοτικότητα γιὰ πολλά χρόνια.
Γύρω στὰ 1880, γερμανικὰ στοιχειοχυτήρια ἄρχισαν νὰ τὶς ἀντιγράφουν καὶ νὰ τὶς
βελτιώνουν γιὰ νὰ τὶς χρησιμοποιήσουν ὄχι μόνον στὴν στοιχειοθεσία πρόχειρων
ἐπιγραφικῶν ἐντύπων, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν στοιχειοθεσία κανονικῶν βιβλίων. Καί,
ὅπως ἦταν φυσικό, ἡ ὀνομασία τῶν γραμματοσειρῶν ἄλλαξε πρὸς τὸ γερμανικὸ
grotesk (sic).
Τὸ 1880, τὸ στοιχειοχυτήριο τῆς Λειψίας Schelter & Giesecke κυκλοφόρησε

τὴν γραμματοσειρὰ Schelter Grotesk, ἡ ὁποία, σύμφωνα μὲ τὰ ὅσα ἀναφέρει ὁ
Frutiger [12], ἀποτέλεσε τὴν πηγὴ ἔμπνευσης τοῦ Miedinger γιὰ τὸν σχεδιασμὸ
τῆς Helvetica. ῾Ωστόσο, εὔκολα παρατηρεῖ κανεὶς περισσοτέρες ὁμοιότητες ἀνά-
μεσα στὴν Helvetica καὶ τὴν γραμματοσειρὰ Royal Grotesk, ποὺ κυκλοφόρησε
ἀπὸ τὸ στοιχειοχυτήριο τοῦ βερολινέζου Ferdinand Theinhardt περίπου τὴν ἴδια
ἐποχή, καθὼς καὶ μὲ τὴν γραμματοσειρὰ Akzidenz Grotesk ἢ Accidenz Grotesk
ποὺ κυκλοφόρησε περὶ τὸ 1900 ὁ ἐπίσης βερολινέζος Hermann Berthold ἀπὸ τὸ
δικό του στοιχειοχυτήριο μὲ σχεδιασμὸ τοῦ Morris Fuller Benton.
῾Η ὀνομασία Akzidenz προέρχεται ἀπὸ τὴν γερμανικὴ λέξη Akzidenzschrift,

ποὺ σημαίνει «τυχαία» γραμματοσειρὰ γιὰ ἔντυπα προβολῆς (διαφημιστικὲς ἀφί-
σες, κ.λπ.) ἢ γιὰ ἐκτυπώσεις φτηνῶν ἐντύπων καθημερινῆς χρήσης (π.χ. εἰσιτήρια,
ἀποδείξεις, κ.ἄ.ὅ.). ῾Ο ἀντίστοιχος ὅρος στὰ ἀγγλικὰ εἶναι jobbing type, ἐνῶ οἱ
ἀντίστοιχες γραμματοσειρὲς grotesk στὴν Βόρειο Ἀμερικὴ ἔγιναν γνωστὲς ὡς
gothic. Κατὰ τὸν Bringhurst [13], οἱ γραμματοσειρὲς grotesk ἀνήκουν στὴν κα-
τηγορία τῶν ρεαλιστικῶν στοιχείων, ποὺ βγῆκαν ὡς ἀπάντηση τῆς ἁπλότητας στὶς
αὐστηρὲς ρομαντικὲς/ἀκαδημαϊκὲς γραμματοσειρὲς τοῦ 18ου καὶ 19ου αἰ.
Στὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰ., ἡ ἐπανάσταση στὴν τέχνη ἔφερε σημαντικὲς ἀλλα-

γὲς καὶ στὴν τυπογραφικὴ αἰσθητική. Τὴν ἐποχὴ ποὺ μεσουρανοῦσε τὸ κίνημα
τοῦ Ντανταϊσμοῦ, ὁ γερμανὸς Paul Renner σχεδίασε τὴν γραμματοσειρὰ Futura
(1927) βασιζόμενος στὰ ἁπλὰ γεωμετρικὰ σχήματα τῆς εὐθείας καὶ τοῦ κύκλου.
῾Η Futura κυκλοφόρησε καὶ στὰ ἑλληνικὰ μὲ τὴν ὀνομασία «᾿Ολύμπια» ἀπὸ τὸ
στοιχειοχυτήριο τοῦ Καρπαθάκη τὸ 1939 [14]. Τὴν ἐποχὴ τοῦ Μεσοπολέμου, ὁ
ἐπίσης γερμανὸς Jan Tschichold παρουσίασε τὴν βάση τῆς νέας τυπογραφίας
στὴν ὁποία τὰ στοιχεῖα δὲν ἀποτελοῦν μόνον τὸ μέσο μεταφορᾶς ἑνὸς μηνύμα-
τος, ἀλλὰ ἀναπόσπαστο μέρος τοῦ ἴδιου τοῦ μηνύματος. Γιὰ τὸν Tschichold καὶ
τοὺς μοντερνιστὲς τοῦ Μεσοπολέμου, οἱ ἁπλὲς ἕως χοντροκομμένες φόρμες τῶν
γραμματοσειρῶν sans serif ἦταν ὅ,τι καλύτερο θὰ μποροῦσαν νὰ βροῦν γιὰ τὰ
σχεδιαστικά τους παιχνίδια. Μετὰ τὸν Β′ Παγκόσμιο Πόλεμο, ἡ Futura, σύμ-
βολο μιᾶς ἐποχῆς γεμάτης ἀπὸ ἰδέες ποὺ ὁδήγησαν σὲ μερικὰ τραγικὰ κοινωνικὰ
πειράματα, θεωρήθηκε ξεπερασμένη. Κάποιες ἄλλες ἐξίσου σημαντικὲς γραμμα-
τοσειρὲς τοῦ Μεσοπολέμου, ὅπως ἡ Gill Sans (1929), πέρασαν καὶ αὐτὲς στὴν
ἀφάνεια μέχρι νὰ τὶς βρεῖ ξανὰ ἡ ἠλεκτρονικὴ τυπογραφία τῶν ἡμερῶν μας.
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Schelter

Grotesk

(1880)

Royal

Grotesk

(1880)

Akzidenz

Grotesk

(1896)

Neue Haas 

Grotesk

(1957)

Helvetica

(1960)

Grotesque

(1830)

EÊkìna 4: <H âxèlixh tÀnrealistikÀn grammatoseirÀn�pä tän 19o aÊ. éw t�nâmf�nish t¨ Helvetica.
Στὰ 1957, ὁ γαλλοελβετὸς Adrian Frutiger παρουσίασε τὰ Univers (προφέρε-

ται ᾿Ιουνιβέρ), μία γραμματοσειρὰ μὲ ἰδιαίτερο ὕφος ἡ οποία θὰ μποροῦσε ἐπαξίως
νὰ θεωρηθεῖ ὁ συνεχιστὴς τῶν grotesk. ῞Ομως ἡ Univers δὲν γνώρισε τὴν μεγάλη
ἐμπορικὴ ἐπιτυχία ποὺ γνώρισε ἡ Helvetica, παρὰ τὸ γεγονὸς ότι ἡ τελευταία
μοιάζει σὰν ἁπλὸ ἀντίγραφο τῶν Royal/Akzidenz Grotesk [11].
῾Η πανίσχυρη Linotype, ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἀπέκτησε τὰ δικαιώματα γιὰ τὴν

Helvetica, ξεκίνησε ἕναν μεγάλο άγώνα γιὰ τὴν ἐμπορικὴ προώθηση τῆς γραμ-
ματοσειρᾶς. Σὲ σχεδιαστικοὺς οἴκους καὶ σὲ διαφημιστικὰ γραφεῖα, ἡ Helvetica
παρουσιάσθηκε ὡς ἡ τέλεια ἔκφραση τοῦ μεταπολεμικοῦ μοντερνισμοῦ, τοῦ ἀ-
πολύτως οὐδετέρου «Swiss International Style». Τὸ 1965, ἐμφανίσθηκαν καὶ τὰ
Lettraset, τὰ αὐτοκόλλητα γράμματα ποὺ ἔκαναν τοὺς σχεδιαστὲς ὅλων τῶν εἰδῶν
νὰ πετάξουν τὰ στένσιλ. Βασικὴ γραμματοσειρὰ τῶν Lettraset ἦταν ἡ Helvetica.
Στὴν ἠπειρωτικὴ Εὐρώπη, ἡ ἔντονη ἐμπορικὴ προώθηση τῆς Helvetica πέρασε

σὰν ἄλλη μιὰ πρόσκαιρη μόδα καὶ μετὰ τὴν δεκαετία τοῦ 1970 κάπως ξεθύμανε.
῞Ομως, ἡ Helvetica βρῆκε πιὸ εὔφορο ἔδαφος στὶς ἀγγλοσαξωνικὲς χῶρες, ὅπου
ἐξακολουθεῖ νὰ κυριαρχεῖ. ῾Η ἀεροπορικὴ ἑταιρεία American Airlines χρησιμο-
ποίησε τὴν Helvetica στὸν λογότυπό της (1965). Στοὺς τίτλους τῆς βρετανικῆς
φιλεργατικῆς ἐφημερίδας Guardian, ἡ Helvetica εἶχε γιὰ πολλὰ χρόνια τὴν πρώτη
θέση. ῾Η Adobe περιέλαβε τὴν Helvetica στὶς βασικὲς γραμματοσειρὲς τῶν ἐκτυ-
πωτῶν PostScript (1985) καὶ ἡ Aldus Corporation παρουσίασε τὸ πρόγραμμα
PageMaker, τὸ πρῶτο ἐμπορικὰ ἐπιτυχημένο σύστημα ἐπιτραπέζιας τυπογραφίας
γιὰ τὸν Macintosh (1985). Καὶ ἔτσι ἑκατομμύρια νέοι ἐπίδοξοι — ἀλλὰ ἀνίδεοι
περὶ αἰσθητικῆς — τυπογράφοι υἱοθέτησαν τὴν Helvetica γιὰ ὅλων τῶν εἰδῶν τὶς
ἐκτυπωτικές τους ἀνάγκες. Ἀκόμα καὶ τὸ ἑλληνικὸ ἀλφαβητάριο τῆς Α′ Δημοτι-
κοῦ [15] βγῆκε στοιχειοθετημένο μὲ τοὺς ἁπλοὺς ἀλλὰ ἄχαρους χαρακτῆρες τῆς
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EÊkìna 5: KaÈ t� állhnik� Helvetica âxel�ssontai. >Ep�nw t� Helvetica Greek
Monotonic t¨ Linotype, mà t� åpoØa êqoun gem�sei t� piä poll� sqolik� bibl�atoÜ OAED. K�tw t� piä prìsfata Helvetica World t¨ Òdia átaire�a. ProsèxtetÈ diaforà stän tìno, st� gr�mmata g�mma, nÜ kaÈ rì, kaj° kaÈ stä mègejotÀn stoiqe�wn.

Helvetica, ἐγκαταλείποντας ὁριστικὰ τὰ πολὺ πιὸ καλαίσθητα στοιχεῖα Nebiolo
τοῦ Ἀλφαβηταρίου μὲ τὴν Λόλα [16].4 >Apìgonoi, âp�gonoi kaÈ âpidr�sei
῾Η ἐμπορικὴ ἐπιτυχία τῆς Helvetica δὲν θὰ μποροῦσε νὰ περάσει ἀπαρατήρητη ἀπὸ
τοὺς ἀνταγωνιστὲς τῆς Linotype, οὔτε ἀπὸ τοὺς ἀνταγωνιστὲς τῶν συμμάχων τῆς
τελευταίας.
Τὸ 1982, ἡ Microsoft καὶ ἡ Monotype συνεταιρίσθηκαν γιὰ νὰ κυκλοφορή-

σουν τὴν γραμματοσειρὰ Arial ὡς βασικὴ τῶν MS-Windows. Λέγεται ὅτι ἡ Arial
σχεδιάσθηκε ἀπὸ τὸν Robin Nicholas καὶ τὴν Patricia Saunders μὲ βάση τὴν
γραμματοσειρὰ Monotype Grotesque 215 [17]. Πάντως, τὰ λατινικὰ στοιχεῖα τῆς
Arial ἔχουν ἀκριβῶς τὶς ἴδιες διαστάσεις μὲ τὰ ἀντίστοιχα στοιχεῖα τῆς Helvetica
μὲ ἐλάχιστες διαφορὲς σὲ μερικὰ γράμματα ὅπως τὸ λατινικὸ G ἢ τὸ ἑλληνικὸ α.
Εἶναι λοιπὸν ἡ Arial κλεψίτυπο τῆς Helvetica; Πιθανῶς ναί [17], ἀλλὰ τὸ γεγο-
νὸς αὐτὸ δὲν ἀλλάζει τὴν κατάσταση: ἡ Arial, μέσῳ τῶν MS-Windows, βρίσκεται
πλέον παντοῦ.
Πέρα ἀπὸ τὴν περίπτωση μὲ τὴν κλεψίτυπη ἢ μὴ κλεψίτυπη Arial, ἀρκετὰ

ἄλλα ἀντίγραφα τῆς Helvetica κυκλοφόρησαν ἠλεκτρονικὰ μὲ ὀνόματα ποὺ συχνὰ
θυμίζουν ῾Ελβετία, ὅπως Helvetia, Swiss, Geneva, κ.λπ. ᾿Επίσης, τὰ τελευταῖα
χρόνια παρατηρεῖται μία προσπάθεια γιὰ ἀναβίωση τῶν προγόνων τῆς Helvetica.
Τὸ ἀμερικανικὸ στοιχειοσχεδιαστήριο Berthold ἰσχυρίζεται ὅτι ἔχει ἀγοράσει τὰ
δικαιώματα γιὰ τὶς γραμματοσειρὲς τοῦ ὁμώνυμου γερμανικοῦ στοιχειοχυτηρίου,
ποὺ δὲν ὑπάρχει πλέον, καὶ διαθέτει τὴν Akzidenz Grotesk σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφή.
Παρομοίως, ἀπὸ τὸ 2000 περίπου, ὁρισμένα μικρὰ ἠλεκτρονικὰ στοιχειοσχεδιαστή-
ρια ἀνέστησαν γραμματοσειρὲς σὰν τὴν Schelter Grotesk (νέο ὄνομα: FF Bau),
τὴν Neuzeit Grotesk (νέο ὄνομα: Akkurat), κ.ἄ. [11].
῾Η ἐπίδραση τῆς Helvetica στὴν σύγχρονη τυπογραφικὴ αἰσθητική μας εἶναι

ἀναμφισβήτητη. ῾Η ἁπλότητα τῶν στοιχείων της καὶ ἡ ἀχρωμία της τὴν ἔχουν κάνει
τὴν ἀγαπημένη ὄχι μόνον τῶν γραφιστῶν ποὺ θέλουν νὰ προβάλουν περισσότερο
βιτρίνα («ἴματζ») καὶ λιγότερο περιεχόμενο, ἀλλὰ καὶ ὀργανισμῶν σὰν τὸν ΟΗΕ



i

i

“eutypon1619” — 2007/10/3 — 12:47 — page 82 — #86
i

i

i

i

i

i

82 Δ. Α. Φιλίππου

EÊkìna 6: T�kaj� �m� Helvetica sàqiliometrik� pinak�da(fwtograf�a: DAF).
ἢ τὸ ἀμερικανικὸ Πεντάγωνο, ποὺ στὶς καθημερινὲς ἀνακοινώσεις τους θέλουν νὰ
φαίνονται ὅσο γίνεται πιὸ οὐδέτεροι.
Πάντως, ἡ μεσήλιξ πλέον ἑλβετὴ κυρία ἔχει καὶ τὰ κουσούρια της [18]. ῞Ο-

πως πολλὲς ἄλλες γραμματοσειρὲς χωρὶς ἀκρεμόνες, δὲν εἶναι εὐανάγνωστη σὲ
μακροσκελῆ κείμενα — δοκιμᾶστε νὰ διαβάσετε ἕνα ἐκτενὲς κείμενο τυπωμένο
μὲ Helvetica, γιὰ νὰ καταλάβετε τὸ πρόβλημα. ῾Η Helvetica μπορεῖ νὰ εἶναι ἁπλή,
ἀλλὰ δὲν διακρίνεται γιὰ κάποια ἰδιαίτερη πρωτοτυπία ἢ χάρη. Τέλος, ἡ οἰκογέ-
νεια γραμματοσειρῶν Helvetica δὲν περιλαμβάνει ρέοντα «ἰταλικὰ» στοιχεῖα — τὰ
«italics» τῆς Helvetica εἶναι ἁπλῶς κεκλιμένα. Ἀλλὰ ὅλα αὐτὰ τὰ μειονεκτήματα
τῆς Helvetica φαίνονται νὰ μὴν ἀπασχολοῦν τοὺς πολλούς.

Viva Helvetica!, λοιπόν.5 Qr sh stä LATEX

Γιὰ τὸ λατινικὸ ἀλφάβητο, ἡ χρήση τῆς Helvetica εἶναι πανεύκολη· ἀρκεῖ ἡ ἐντολή:

\usepackage{helv}

στὴν ἀρχὴ τοῦ κώδικά μας. Κατόπιν, μέσα στὸ κείμενο, μὲ τὴν ἀλλαγὴ σὲ
\textsf{text}, λαβαίνουμε . . . text!
Γιὰ τὸ ἑλληνικὸ ἀλφάβητο, ἡ χρήση τῆς Helvetica μὲ τὸ LATEX εἶναι πολὺ

πιὸ πολύπλοκη. Γιὰ τὸν ὑπομονετικὸ προτείνουμε εἴτε νὰ χρησιμοποιήσει τὸ σύ-
στημα ᾿Ωμέγα (ἡ γραμματοσειρὰ , εἴτε νὰ κατεβάσει τὴν γραμματοσειρὰ FreeSans
(ἀντίγραφο τῆς Helvetica τὸ ὁποῖο διατίθεται δωρεάν) καὶ νὰ προσπαθήσει νὰ
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τὴν μετατρέψει ἀπὸ TrueType σὲ κάτι ἀναγνωρίσιμο ἀπὸ τὸ LATEX. ῎Ισως δὲ ἡ
ὁριστικὴ λύση νὰ βρίσκεται στὴν χρήση τοῦ συστήματος XeLATEX.>Anaforà
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