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Η γραμματοσειρά Frederika σχεδιάσθηκε από τον διάσημο γερμανό σχεδια-
στή Hermann Zapf γύρω στα 1953, ως το ελληνικό συμπλήρωμα της λατινικής
γραμματοσειράς Virtuosa. Μέχρι πρόσφατα, η Frederika υπήρχε μόνο σε μεταλ-
λικά στοιχεία. Στο παρόν κείμενο παρουσιάζονται η διαδικασία ψηφιοποίησης
της Frederika καθώς και ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά της ψηφιακής γραμ-
ματοσειράς.

The digitization of Frederika font, by Apostolos Syropoulos — The Frederika
typeface was designed by the famous German designer Hermann Zapf around
1953, as the Greek complement of his own Latin Virtuosa font. Until recently,
Frederika existed only in metallic type. This article presents an overview of the
digitization of Frederika, and some basic characteristics of the new digital font.

1 Η γραμματοσειρά Frederika
Η γραμματοσειρά Frederika σχεδιάσθηκε από τον Hermann Zapf γύρω στο 1953. Η
γραμματοσειρά περιέχει μόνο ελληνικές γλυφές οι οποίες ταιριάζουν απόλυτα με
τις λατινικές γλυφές της γραμματοσειράς Virtuosa, που επίσης σχεδιάσθηκε από
τον Zapf. Το όνομα Frederika δόθηκε προς τιμή της Φρειδερίκης του Ανόβερου, η
οποία ήταν τότε βασίλισσα της Ελλάδας. Η εταιρεία D. Stempel AG χρηματοδό-
τησε τη δημιουργία της γραμματοσειράς, αλλά δεν θέλησε να δαπανήσει πολλά
χρήματα για την ανάπτυξη της, καθώς το επιτελείο της δεν ήταν βέβαιο πως θα
είχε οικονομική επιτυχία [1]. Αυτός είναι και ο λόγος που ο τότε αντιπρόσωπος
της Stempel στην Κύπρο, ονόματι «P. Steffanides & Co.», παρήγγειλε μήτρες για
μεταλλικά στοιχεία μόνο σε δύο μεγέθη: στις 12 και στις 20 τυπογραφικές στιγμές.
Επειδή, όπως αναμενόταν άλλωστε, η γραμματοσειρά δεν ήταν οικονομικά επιτυ-
χημένη, αργότερα δεν χρησιμοποιήθηκε στη φωτοσύνθεση και ποτέ δεν τέθηκε ζή-
τημα για την ψηφιοποίηση της. Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τις γλυφές
της γραμματοσειράς Frederika.



i

i

“eutypon36-37” — 2016/11/30 — 21:10 — page 28 — #32
i

i

i

i

i

i

28 Α. Συρόπουλος

Όπως είναι γνωστό, η βασίλισσα Φρειδερίκη ήταν εξαιρετικά μη δημοφιλής
στην Ελλάδα και ίσως αυτός να είναι ένας ακόμη λόγος για τον οποίο η γραμμα-
τοσειρά δεν αποτέλεσε εμπορική επιτυχία. Πιθανώς αυτός να είναι και ο λόγος για
τον οποίο δεν ψηφιοποιήθηκε ποτέ. Για την ακρίβεια, ο Γιώργιος Ματθιόπουλος της
Ελληνικής Εταιρείας Τυπογραφικών Στοιχείων ψηφιοποίησε την γραμματοσειρά,
αλλά δεν την κυκλοφόρησε [2]. Η γραμματοσειρά του Ματθιόπουλου περιέχει μόνο
γλυφές για τους ελληνικούς χαρακτήρες του μπλοκ Greek and Coptic του Unicode.
Με άλλα λόγια, δεν περιέχει γλυφές της πολυτονικής ελληνικής γραφής.

2 Η γραμματοσειρά Frederika2016

Η ψηφιακή γραμματοσειρά Frederika2016 ξεκίνησε ως μία προσπάθεια ψηφιοποί-
ησης της Frederika. Οι πρώτες γλυφές της γραμματοσειράς δημιουργήθηκαν από
ψηφιακές εικόνες των γλυφών σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφηκε σε πα-
λαιότερο άρθρο [3]. Όμως, σε συνεργασία με τον Δημήτρη Φιλίππου, ο οποίος υπό
μία έννοια είναι συνδημιουργός της ψηφιακής γραμματοσειράς, κάποιες γλυφές
αντικαταστάθηκαν. Επιπλέον, η Frederika2016 περιέχει γλυφές και για όλους τους
χαρακτήρες του μπλοκ Greek Extended του Unicode. Έτσι, η Frederika2016 είναι
παρόμοια, αλλά όχι ακριβώς ίδια με την Frederika. Για του λόγου το ασφαλές, συ-
γκρίνετε τον παρακάτω πίνακα με τον πίνακα στην προηγούμενη ενότητα.

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ ς τ υ φ χ ψ ω
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ
Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Ο αναγνώστης ίσως να έχει προσέξει πως οι πεζές γλυφές είναι πιο πλάγιες από
τις αντίστοιχες γλυφές της Frederika. Ο λόγος για τον οποίο σχεδιάσθηκαν έτσι οι
γλυφές είναι για να ταιριάζουν καλύτερα με τις πεζές γλυφές της γραμματοσειράς
Virtuosa, όπως φαίνεται και στο παράδειγμα που ακολουθεί:
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Το κεφαλαίο σίγμα (Σ) της Frederika2016 είναι τελείως διαφορετικό από εκείνο
της Frederika. Ειδικά για το σύμβολο αυτό, χρησιμοποιήθηκε το αντίστοιχο γράμμα
από ένα χειρόγραφο μιας ελληνίδας καλλιγράφου. Επίσης το κεφαλαίο ταυ (Τ) της
Frederika2016 δεν μοιάζει μ’ εκείνο της Frederika, αλλά είναι σχεδόν ολόιδιο με το
λατινικό γράμμα T της Virtuosa. Το ίδιο ισχύει και για το ψηφίο μηδέν.

Δυστυχώς δεν βρέθηκαν τυπωμένα δείγματα της Frederika, παρά μόνο λίγες μο-
νοτονικές γλυφές. Έτσι, το σχήμα των τόνων και των πνευμάτων δεν ήταν γνωστό.
Συγκρίνοντας με αρκετές εξαιρετικές πολυτονικές γραμματοσειρές, τελικά χρησι-
μοποιήθηκαν ως βάση τα πνεύματα και οι τόνοι από την Arno Pro και την Minion
Pro. (Αυτό σημαίνει πως οι τόνοι και τα πνεύματα μοιάζουν με αυτά των Arno Pro
και Minion Pro, αλλά δεν είναι φυσικά ίδια.) Παρακάτω φαίνεται το σχήμα και η
μόρφη των διαφόρων τόνων και πνευμάτων στην Frederika2016.

ἀ ἁ ἂ ἃ ἄ ἅ ἆ ἇ ᾀ ᾈ ῄ ῂ ΰ ϋ
Ορίστε και ένα μικρό κείμενο φτιαγμένο με την γραμματοσειρά Frederika 2016:

«Ἦτον ἀπὸ ἐκείνους τοὺς ἀνθρώπους καὶ μάλιστα ἀπ’ ἐκείνας τὰς
γυναῖκας, αἱ ὁποῖαι ποτὲ δὲν εὐχαριστοῦνται. Εἰς τοῦτο τείνει καὶ
τοιοῦτο περίπου εἶναι τὸ πρῶτον αἴσθημα, ἡ πρώτη ἔννοια τοῦ κα-
κοῦ, τὸ ὁποῖον ἔσπειρεν ὁ διάβολος λίαν πρωίμως εἰς τὸν κόσμον.
Καὶ ἰδοὺ διατί ἠρώτα ὁ γεωργὸς ἐκεῖνος τῆς Παραβολῆς: “Κύριε,
οὐχὶ καλὸν σπέρμα ἔσπειρας; πόθεν οὖν ἔχει ζιζάνια;” Διὰ τοὺς
ἄνδρας, τοῦτο τὸ αἴσθημα καλεῖται, εἰς τὰς ἡμέρας μας, μὲ ξενικὸν
ὄνομα, “μιζέρια”· διὰ τὰς γυναῖκας, καὶ πρῴην καὶ νῦν, προσλαμ-
βάνει τραγικωτέρας διαστάσεις, καὶ ὀνομάζεται “στριγλιά”. Ὤ!
πόσας τῷ ὄντι εἶδα τοιαύτας γυναῖκας εἰς τὴν ζωήν μου!»

Η γραμματοσειρά Virtuosa περιέχει εναλλακτικές γλυφές για τους χαρακτή-
ρες Δ και Ω. Στην πραγματικότητα, η γραμματοσειρά Virtuosa περιέχει αυτές τις
γλυφές και γλυφές για τους χαρακτήρες π και μ. Παρακάτω φαίνονται αυτές οι
εναλλακτικές γλυφές:

ΔΩΔΩΝΗ
Αν θέλουμε αυτές οι γλυφές να αντικαταστήσουν τις βασικές γλυφές, τότε θα πρέπει
να ενεργοποιήσουνε την ιδιότητα CharacterVariant όπως ακριβώς φαίνεται παρα-
κάτω:
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\setmainfont[CharacterVariant={1}]{Frederika2016.otf}

ή

\setmainfont[CharacterVariant={1}]{Frederika2016}

Η δεύτερη εντολή χρησιμοποιείται, αν η γραμματοσειρά έχει εγκατασταθεί στον
φάκελο με τις γραμματοσειρές του λειτουργικού συστήματος.

Για να μπορέσουμε να γράψουμε αριθμούς με το αλφαβητικό σύστημα γραφής
αριθμών, θα πρέπει να υπάρχουν ορισμένες επιπλέον γλυφές. Για τον λόγο αυτό
έπρεπε να σχεδιαστούν γλυφές για τους χαρακτήρες στίγμα (ϛ), κόππα (ϟ) και σαμ-
πί (ϡ). Η χρήση των γλυφών αυτών φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα:

\newfontfamily\FrederikaPlus%
{Frederika2016}%
[CharacterVariant={1}]

...
\Large
{\FrederikaPlus\greeknumeral{1996}} =
{\FrederikaPlus\Greeknumeral{1996}} =
{\FrederikaPlus 1996}

͵αϡϟϛʹ = ͵Αϡϟϛʹ = 1996

Εκτός από αυτές τις γλυφές, έχουν συμπεριληφθεί και ορισμένες επιπλέον γλυ-
φές οι οποίες δεν υπήρχαν στην αρχική γραμματοσειρά. Μεταξύ αυτών γλυφές για
την κεφαλαίο και το πεζό σύμβολο ΚΑΙ, το οποίο είναι κάτι σαν ελληνικό &:

Ϗ (κεφαλαίo KAI) και ϗ (πεζό KAI)

Προσέξτε πως αυτές οι γλυφές μοιάζουν με το γράμμα κάππα:

Κ (κεφαλαίο κάππα) και κ (πεζό κάππα)

Επίσης, η γραμματοσειρά περιλαμβάβει αυτές τις γλυφές: ϖ (εναλλακτική μορφή
του π) και ϕ (εναλλακτική μορφή του φ).

Η γραμματοσειρά Frederika2016 περιέχει έναν πίνακα διαστοιχείωσης (kerning
table), ο οποίος συνεχώς βελτιώνεται. Αυτός άλλωστε είναι ο κύριος λόγος για τον
οποίο η παρούσα έκδοση θεωρείται ως αρχική.

Η γραμματοσειρά διατίθεται δωρεάν από τους κόμβους του CTAN υπό τους
όρους της SIL Open Font License (OFL).
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αρχείων για τον έλεγχο της γραμματοσειράς.
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