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This is a new simple and stylish contemporary typeface. A hu-

manistic sans serif which projects an image of reliability, author-

ity and competence making it ideal for corporate applications. A
functional typeface which combines utility with style. Its subtle

round characteristics such as the slightly curved-in edges,
create a distinctly contemporary look, blending effectively tradi-

tional with modern details. This is an extremely versatile typeface.
It comes with 22 weights and supports simultaneously Cyrillic,
Latin and Greek. Each font contains 1535 glyphs and is loaded

with 22 advanced opentype features. Extreme weights, such as
the elegant hairline, are carefully designed to establish an even
color throughout, while ultra black despite its heavy characteristics is quite legible and powerful. Other intermediate weights
such as light and book are ideal as body text for magazines and
catalogs. Every font in this series has been completed with 270
copyright-free symbols, for packaging, public areas, environment, transportation, computers, fabric care and urban life.

2

G06V04		

Greek Text Typeface, Original Type Design

ελληνολατινικΟ μεΙγμα με πρΟσφατες κυριλλικΕς προσμεΙξεις

τεχνολογική ανάπτυξη
η αισιοδοξία είναι μια στρατηγική για ένα καλύτερο αύριο

ρεζερβα

το ισχυρΟτερο δημιουργικΟ δυναμωτικΟ σου

εταιρική ταυτότητα

Η τηλεόραση παρουσίασε ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες

ζωνταNEς εικOνες και πλοYσια χρΩματα

εν λευκώ
η αισθητική είναι η πολιτική του μέλλοντος

μεσογειακη κουζινα

κινηματογράφος

ξενοδοχεία υψηλών προδιαγραφών με θέα το απέραντο γαλάζιο
Ασχέτως αν τα έθνη παραµείνουν περιορισµένα από εδαφική άποψη ή γίνουν πιο
διασκορπισµένα, η ηλεκτρονική γειτνίαση θα ενισχύσει τους πολιτιστικούς δεσµούς
ανάµεσά τους. Στις λίγες δεκαετίες που η τηλεόραση διασκορπίστηκε παντού, διέδωσε ορισµένους πολιτιστικούς κανόνες, ακόµα και σε έθνη όπου τα ηλεκτρονικά µέσα
ενηµέρωσης απαγορεύονταν κατηγορηµατικά. Η κατάρρευση της πρώην Σοβιετικής
Ένωσης µπορεί να επηρεάστηκε από αυτό τον παράγοντα περισσότερο απ’ όσο νοµίζουµε. Η τηλεόραση παρουσίασε ορισµένα προϊόντα και υπηρεσίες σε όλο τον κόσµο,
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“

η αγάπη
μας σηκώνει
πάνω από
τα όρια των
σωμάτων
μας δίνει
ελευθερία
θέλησης

”

HAIRLINE 115 pt

4

G06V04		

close up

Greek Text Typeface, Original Type Design

αη

εξ
5

G06V04		

Greek Text Typeface, Original Type Design

basic character set (applies to all weights)

Α Β ΓΔ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
αβγδεζηθικλμνξοπρσςτυφχψω
Ά Έ Ή Ί Ό Ώ Ϊ Ϋ έήίόώϊϋΐΰ
&0123456789€$£¥@
regular 38 pt

regular 9/12

Ασχέτως αν τα έθνη παραµείνουν περιορισµένα από εδαφική άποψη ή γίνουν πιο διασκορπισµένα, η ηλεκτρονική γειτνίαση θα ενισχύσει τους πολιτιστικούς δεσµούς ανάµεσά τους.
Στις λίγες δεκαετίες που η τηλεόραση διασκορπίστηκε παντού, διέδωσε ορισµένους πολιτιστικούς κανόνες, ακόµα και σε έθνη όπου τα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης απαγορεύονταν
κατηγορηµατικά. Η κατάρρευση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης µπορεί να επηρεάστηκε από αυτό τον παράγοντα περισσότερο απ’ όσο νοµίζουµε. Η τηλεόραση παρουσίασε ορισµένα προϊόντα και υπηρεσίες σε όλο τον κόσµο, δίνοντας τη δυνατότητα στους ανθρώπους να τα θεωρούν κοινά, αν όχι να τα σέβονται σταθερά. Επίσης, το µέσο αύξησε δραµατικά την
παγκόσµια επικοινωνία. Με τις επί εικοσιτετραώρου βάσεως ειδήσεις γενικά ήταν όλο και πιο αδύνατο να αποκρυφτούν σηµαντικά γεγονότα από τον υπόλοιπο πλανήτη. Παροµοίως, η
Πληροφοριακή Αγορά θα ασκήσει µια συνδυαστική και εξισωτική δύναµη στους τοπικούς και παγκόσµιους πολιτισµούς, καθώς οι άνθρωποι από τα µικρότερα χωριά και τις µεγαλύτερες
µητροπόλεις θα επιδιώκουν αναψυχή, εµπόριο, εκπαίδευση, υγεία και άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες µαζί, άσχετα µε την εθνικότητά τους. Στις λίγες δεκαετίες που η τηλεόραση διασκορπίστηκε παντού, διέδωσε ορισµένους πολιτιστικούς κανόνες, ακόµα και σε έθνη όπου τα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης απαγορεύονταν κατηγορηµατικά. Η κατάρρευση της πρώην
Σοβιετικής Ένωσης µπορεί να επηρεάστηκε από αυτό τον παράγοντα περισσότερο απ’ όσο νοµίζουµε. Η τηλεόραση παρουσίασε ορισµένα προϊόντα και υπηρεσίες σε όλο τον κόσµο,
δίνοντας τη δυνατότητα στους ανθρώπους να τα θεωρούν κοινά, αν όχι να τα σέβονται σταθερά. Επίσης, το µέσο αύξησε δραµατικά την παγκόσµια επικοινωνία. Με τις επί εικοσιτετραώρου βάσεως ειδήσεις γενικά ήταν όλο και πιο αδύνατο να αποκρυφτούν σηµαντικά γεγονότα από τον υπόλοιπο πλανήτη.

regular 10/13

Ασχέτως αν τα έθνη παραµείνουν περιορισµένα από εδαφική άποψη ή γίνουν πιο διασκορπισµένα, η ηλεκτρονική γειτνίαση θα ενισχύσει τους πολιτιστικούς δεσµούς
ανάµεσά τους. Στις λίγες δεκαετίες που η τηλεόραση διασκορπίστηκε παντού, διέδωσε ορισµένους πολιτιστικούς κανόνες, ακόµα και σε έθνη όπου τα ηλεκτρονικά
µέσα ενηµέρωσης απαγορεύονταν κατηγορηµατικά. Η κατάρρευση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης µπορεί να επηρεάστηκε από αυτό τον παράγοντα περισσότερο απ’
όσο νοµίζουµε. Η τηλεόραση παρουσίασε ορισµένα προϊόντα και υπηρεσίες σε όλο τον κόσµο, δίνοντας τη δυνατότητα στους ανθρώπους να τα θεωρούν κοινά, αν όχι
να τα σέβονται σταθερά. Επίσης, το µέσο αύξησε δραµατικά την παγκόσµια επικοινωνία. Με τις επί εικοσιτετραώρου βάσεως ειδήσεις γενικά ήταν όλο και πιο αδύνατο
να αποκρυφτούν σηµαντικά γεγονότα από τον υπόλοιπο πλανήτη. Παροµοίως, η Πληροφοριακή Αγορά θα ασκήσει µια συνδυαστική και εξισωτική δύναµη στους τοπικούς και παγκόσµιους πολιτισµούς, καθώς οι άνθρωποι από τα µικρότερα χωριά και τις µεγαλύτερες µητροπόλεις θα επιδιώκουν αναψυχή, εµπόριο, εκπαίδευση, υγεία
και άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες µαζί, άσχετα µε την εθνικότητά τους. Στις λίγες δεκαετίες που η τηλεόραση διασκορπίστηκε παντού, διέδωσε ορισµένους πολιτιστικούς κανόνες, ακόµα και σε έθνη όπου τα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης απαγορεύονταν κατηγορηµατικά. Η κατάρρευση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης µπορεί
να επηρεάστηκε από αυτό τον παράγοντα περισσότερο απ’ όσο νοµίζουµε. Η τηλεόραση παρουσίασε ορισµένα προϊόντα και υπηρεσίες σε όλο τον κόσµο, δίνοντας τη
δυνατότητα στους ανθρώπους να τα θεωρούν κοινά, αν όχι να τα σέβονται σταθερά. Επίσης, το µέσο αύξησε δραµατικά την παγκόσµια επικοινωνία. Με τις επί εικοσι-
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Ασχέτως αν τα έθνη παραµείνουν περιορισµένα από εδαφική άποψη ή γίνουν πιο διασκορπισµένα, η ηλεκτρονική γειτνίαση θα ενισχύσει
τους πολιτιστικούς δεσµούς ανάµεσά τους. Στις λίγες δεκαετίες που η τηλεόραση διασκορπίστηκε παντού, διέδωσε ορισµένους πολιτιστικούς κανόνες, ακόµα και σε έθνη όπου τα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης απαγορεύονταν κατηγορηµατικά. Η κατάρρευση της πρώην
Σοβιετικής Ένωσης µπορεί να επηρεάστηκε από αυτό τον παράγοντα περισσότερο απ’ όσο νοµίζουµε. Η τηλεόραση παρουσίασε ορισµένα
προϊόντα και υπηρεσίες σε όλο τον κόσµο, δίνοντας τη δυνατότητα στους ανθρώπους να τα θεωρούν κοινά, αν όχι να τα σέβονται σταθερά. Επίσης, το µέσο αύξησε δραµατικά την παγκόσµια επικοινωνία. Με τις επί εικοσιτετραώρου βάσεως ειδήσεις γενικά ήταν όλο και πιο
αδύνατο να αποκρυφτούν σηµαντικά γεγονότα από τον υπόλοιπο πλανήτη. Παροµοίως, η Πληροφοριακή Αγορά θα ασκήσει µια συνδυαστική και εξισωτική δύναµη στους τοπικούς και παγκόσµιους πολιτισµούς, καθώς οι άνθρωποι από τα µικρότερα χωριά και τις µεγαλύτερες
µητροπόλεις θα επιδιώκουν αναψυχή, εµπόριο, εκπαίδευση, υγεία και άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες µαζί, άσχετα µε την εθνικότητά

6

G06V04		

Greek Text Typeface, Original Type Design

basic character set (applies to all weights)

Α Β ΓΔ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
αβγδεζηθικλμνξοπρσςτυφχψω
Ά Έ Ή Ί Ό Ώ Ϊ Ϋ έήίόώϊϋΐΰ
&0123456789€$£¥@
italic 38 pt

ITALIC 9/12

Ασχέτως αν τα έθνη παραµείνουν περιορισµένα από εδαφική άποψη ή γίνουν πιο διασκορπισµένα, η ηλεκτρονική γειτνίαση θα ενισχύσει τους πολιτιστικούς δεσµούς ανάµεσά τους. Στις λίγες
δεκαετίες που η τηλεόραση διασκορπίστηκε παντού, διέδωσε ορισµένους πολιτιστικούς κανόνες, ακόµα και σε έθνη όπου τα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης απαγορεύονταν κατηγορηµατικά.
Η κατάρρευση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης µπορεί να επηρεάστηκε από αυτό τον παράγοντα περισσότερο απ’ όσο νοµίζουµε. Η τηλεόραση παρουσίασε ορισµένα προϊόντα και υπηρεσίες
σε όλο τον κόσµο, δίνοντας τη δυνατότητα στους ανθρώπους να τα θεωρούν κοινά, αν όχι να τα σέβονται σταθερά. Επίσης, το µέσο αύξησε δραµατικά την παγκόσµια επικοινωνία. Με τις
επί εικοσιτετραώρου βάσεως ειδήσεις γενικά ήταν όλο και πιο αδύνατο να αποκρυφτούν σηµαντικά γεγονότα από τον υπόλοιπο πλανήτη. Παροµοίως, η Πληροφοριακή Αγορά θα ασκήσει
µια συνδυαστική και εξισωτική δύναµη στους τοπικούς και παγκόσµιους πολιτισµούς, καθώς οι άνθρωποι από τα µικρότερα χωριά και τις µεγαλύτερες µητροπόλεις θα επιδιώκουν αναψυχή,
εµπόριο, εκπαίδευση, υγεία και άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες µαζί, άσχετα µε την εθνικότητά τους. Στις λίγες δεκαετίες που η τηλεόραση διασκορπίστηκε παντού, διέδωσε ορισµένους
πολιτιστικούς κανόνες, ακόµα και σε έθνη όπου τα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης απαγορεύονταν κατηγορηµατικά. Η κατάρρευση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης µπορεί να επηρεάστηκε από
αυτό τον παράγοντα περισσότερο απ’ όσο νοµίζουµε. Η τηλεόραση παρουσίασε ορισµένα προϊόντα και υπηρεσίες σε όλο τον κόσµο, δίνοντας τη δυνατότητα στους ανθρώπους να τα θεωρούν κοινά, αν όχι να τα σέβονται σταθερά. Επίσης, το µέσο αύξησε δραµατικά την παγκόσµια επικοινωνία. Με τις επί εικοσιτετραώρου βάσεως ειδήσεις γενικά ήταν όλο και πιο αδύνατο να
αποκρυφτούν σηµαντικά γεγονότα από τον υπόλοιπο πλανήτη.
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Ασχέτως αν τα έθνη παραµείνουν περιορισµένα από εδαφική άποψη ή γίνουν πιο διασκορπισµένα, η ηλεκτρονική γειτνίαση θα ενισχύσει τους πολιτιστικούς δεσµούς
ανάµεσά τους. Στις λίγες δεκαετίες που η τηλεόραση διασκορπίστηκε παντού, διέδωσε ορισµένους πολιτιστικούς κανόνες, ακόµα και σε έθνη όπου τα ηλεκτρονικά µέσα
ενηµέρωσης απαγορεύονταν κατηγορηµατικά. Η κατάρρευση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης µπορεί να επηρεάστηκε από αυτό τον παράγοντα περισσότερο απ’ όσο νοµίζουµε. Η τηλεόραση παρουσίασε ορισµένα προϊόντα και υπηρεσίες σε όλο τον κόσµο, δίνοντας τη δυνατότητα στους ανθρώπους να τα θεωρούν κοινά, αν όχι να τα σέβονται σταθερά. Επίσης, το µέσο αύξησε δραµατικά την παγκόσµια επικοινωνία. Με τις επί εικοσιτετραώρου βάσεως ειδήσεις γενικά ήταν όλο και πιο αδύνατο να αποκρυφτούν σηµαντικά γεγονότα από τον υπόλοιπο πλανήτη. Παροµοίως, η Πληροφοριακή Αγορά θα ασκήσει µια συνδυαστική και εξισωτική δύναµη στους τοπικούς και
παγκόσµιους πολιτισµούς, καθώς οι άνθρωποι από τα µικρότερα χωριά και τις µεγαλύτερες µητροπόλεις θα επιδιώκουν αναψυχή, εµπόριο, εκπαίδευση, υγεία και άλλες
ανθρώπινες δραστηριότητες µαζί, άσχετα µε την εθνικότητά τους. Στις λίγες δεκαετίες που η τηλεόραση διασκορπίστηκε παντού, διέδωσε ορισµένους πολιτιστικούς κανόνες, ακόµα και σε έθνη όπου τα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης απαγορεύονταν κατηγορηµατικά. Η κατάρρευση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης µπορεί να επηρεάστηκε
από αυτό τον παράγοντα περισσότερο απ’ όσο νοµίζουµε. Η τηλεόραση παρουσίασε ορισµένα προϊόντα και υπηρεσίες σε όλο τον κόσµο, δίνοντας τη δυνατότητα στους
ανθρώπους να τα θεωρούν κοινά, αν όχι να τα σέβονται σταθερά. Επίσης, το µέσο αύξησε δραµατικά την παγκόσµια επικοινωνία. Με τις επί εικοσιτετραώρου βάσεως ει-

ITALIC 12/16

Ασχέτως αν τα έθνη παραµείνουν περιορισµένα από εδαφική άποψη ή γίνουν πιο διασκορπισµένα, η ηλεκτρονική γειτνίαση θα ενισχύσει τους
πολιτιστικούς δεσµούς ανάµεσά τους. Στις λίγες δεκαετίες που η τηλεόραση διασκορπίστηκε παντού, διέδωσε ορισµένους πολιτιστικούς κανόνες, ακόµα και σε έθνη όπου τα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης απαγορεύονταν κατηγορηµατικά. Η κατάρρευση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης
µπορεί να επηρεάστηκε από αυτό τον παράγοντα περισσότερο απ’ όσο νοµίζουµε. Η τηλεόραση παρουσίασε ορισµένα προϊόντα και υπηρεσίες
σε όλο τον κόσµο, δίνοντας τη δυνατότητα στους ανθρώπους να τα θεωρούν κοινά, αν όχι να τα σέβονται σταθερά. Επίσης, το µέσο αύξησε
δραµατικά την παγκόσµια επικοινωνία. Με τις επί εικοσιτετραώρου βάσεως ειδήσεις γενικά ήταν όλο και πιο αδύνατο να αποκρυφτούν σηµαντικά γεγονότα από τον υπόλοιπο πλανήτη. Παροµοίως, η Πληροφοριακή Αγορά θα ασκήσει µια συνδυαστική και εξισωτική δύναµη στους τοπικούς και παγκόσµιους πολιτισµούς, καθώς οι άνθρωποι από τα µικρότερα χωριά και τις µεγαλύτερες µητροπόλεις θα επιδιώκουν αναψυχή,
εµπόριο, εκπαίδευση, υγεία και άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες µαζί, άσχετα µε την εθνικότητά τους. Στις λίγες δεκαετίες που η τηλεόραση
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basic character set (applies to all weights)

Α Β ΓΔ Ε Ζ Η Θ ΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦ Χ Ψ Ω
αβγδεζηθικλμνξοπρσςτυφχψω
Ά Έ Ή Ί Ό Ώ Ϊ Ϋ έήίόώϊϋΐΰ
&0123456789€$£¥@
bold 38 pt

BOLD 9/12

Ασχέτως αν τα έθνη παραµείνουν περιορισµένα από εδαφική άποψη ή γίνουν πιο διασκορπισµένα, η ηλεκτρονική γειτνίαση θα ενισχύσει τους πολιτιστικούς δεσµούς
ανάµεσά τους. Στις λίγες δεκαετίες που η τηλεόραση διασκορπίστηκε παντού, διέδωσε ορισµένους πολιτιστικούς κανόνες, ακόµα και σε έθνη όπου τα ηλεκτρονικά
µέσα ενηµέρωσης απαγορεύονταν κατηγορηµατικά. Η κατάρρευση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης µπορεί να επηρεάστηκε από αυτό τον παράγοντα περισσότερο απ’
όσο νοµίζουµε. Η τηλεόραση παρουσίασε ορισµένα προϊόντα και υπηρεσίες σε όλο τον κόσµο, δίνοντας τη δυνατότητα στους ανθρώπους να τα θεωρούν κοινά, αν όχι
να τα σέβονται σταθερά. Επίσης, το µέσο αύξησε δραµατικά την παγκόσµια επικοινωνία. Με τις επί εικοσιτετραώρου βάσεως ειδήσεις γενικά ήταν όλο και πιο αδύνατο
να αποκρυφτούν σηµαντικά γεγονότα από τον υπόλοιπο πλανήτη. Παροµοίως, η Πληροφοριακή Αγορά θα ασκήσει µια συνδυαστική και εξισωτική δύναµη στους τοπικούς και παγκόσµιους πολιτισµούς, καθώς οι άνθρωποι από τα µικρότερα χωριά και τις µεγαλύτερες µητροπόλεις θα επιδιώκουν αναψυχή, εµπόριο, εκπαίδευση, υγεία
και άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες µαζί, άσχετα µε την εθνικότητά τους. Στις λίγες δεκαετίες που η τηλεόραση διασκορπίστηκε παντού, διέδωσε ορισµένους πολιτιστικούς κανόνες, ακόµα και σε έθνη όπου τα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης απαγορεύονταν κατηγορηµατικά. Η κατάρρευση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης µπορεί
να επηρεάστηκε από αυτό τον παράγοντα περισσότερο απ’ όσο νοµίζουµε. Η τηλεόραση παρουσίασε ορισµένα προϊόντα και υπηρεσίες σε όλο τον κόσµο, δίνοντας τη
δυνατότητα στους ανθρώπους να τα θεωρούν κοινά, αν όχι να τα σέβονται σταθερά. Επίσης, το µέσο αύξησε δραµατικά την παγκόσµια επικοινωνία. Με τις επί εικοσιτε-
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Ασχέτως αν τα έθνη παραµείνουν περιορισµένα από εδαφική άποψη ή γίνουν πιο διασκορπισµένα, η ηλεκτρονική γειτνίαση θα ενισχύσει τους πολιτιστικούς δεσµούς ανάµεσά τους. Στις λίγες δεκαετίες που η τηλεόραση διασκορπίστηκε παντού, διέδωσε ορισµένους πολιτιστικούς κανόνες, ακόµα και
σε έθνη όπου τα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης απαγορεύονταν κατηγορηµατικά. Η κατάρρευση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης µπορεί να επηρεάστηκε
από αυτό τον παράγοντα περισσότερο απ’ όσο νοµίζουµε. Η τηλεόραση παρουσίασε ορισµένα προϊόντα και υπηρεσίες σε όλο τον κόσµο, δίνοντας τη
δυνατότητα στους ανθρώπους να τα θεωρούν κοινά, αν όχι να τα σέβονται σταθερά. Επίσης, το µέσο αύξησε δραµατικά την παγκόσµια επικοινωνία. Με
τις επί εικοσιτετραώρου βάσεως ειδήσεις γενικά ήταν όλο και πιο αδύνατο να αποκρυφτούν σηµαντικά γεγονότα από τον υπόλοιπο πλανήτη. Παροµοίως, η Πληροφοριακή Αγορά θα ασκήσει µια συνδυαστική και εξισωτική δύναµη στους τοπικούς και παγκόσµιους πολιτισµούς, καθώς οι άνθρωποι από
τα µικρότερα χωριά και τις µεγαλύτερες µητροπόλεις θα επιδιώκουν αναψυχή, εµπόριο, εκπαίδευση, υγεία και άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες µαζί,
άσχετα µε την εθνικότητά τους. Στις λίγες δεκαετίες που η τηλεόραση διασκορπίστηκε παντού, διέδωσε ορισµένους πολιτιστικούς κανόνες, ακόµα και
σε έθνη όπου τα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης απαγορεύονταν κατηγορηµατικά. Η κατάρρευση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης µπορεί να επηρεάστηκε
από αυτό τον παράγοντα περισσότερο απ’ όσο νοµίζουµε. Η τηλεόραση παρουσίασε ορισµένα προϊόντα και υπηρεσίες σε όλο τον κόσµο, δίνοντας τη
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Ασχέτως αν τα έθνη παραµείνουν περιορισµένα από εδαφική άποψη ή γίνουν πιο διασκορπισµένα, η ηλεκτρονική γειτνίαση
θα ενισχύσει τους πολιτιστικούς δεσµούς ανάµεσά τους. Στις λίγες δεκαετίες που η τηλεόραση διασκορπίστηκε παντού, διέδωσε ορισµένους πολιτιστικούς κανόνες, ακόµα και σε έθνη όπου τα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης απαγορεύονταν κατηγορηµατικά. Η κατάρρευση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης µπορεί να επηρεάστηκε από αυτό τον παράγοντα περισσότερο απ’
όσο νοµίζουµε. Η τηλεόραση παρουσίασε ορισµένα προϊόντα και υπηρεσίες σε όλο τον κόσµο, δίνοντας τη δυνατότητα στους
ανθρώπους να τα θεωρούν κοινά, αν όχι να τα σέβονται σταθερά. Επίσης, το µέσο αύξησε δραµατικά την παγκόσµια επικοινωνία. Με τις επί εικοσιτετραώρου βάσεως ειδήσεις γενικά ήταν όλο και πιο αδύνατο να αποκρυφτούν σηµαντικά γεγονότα
από τον υπόλοιπο πλανήτη. Παροµοίως, η Πληροφοριακή Αγορά θα ασκήσει µια συνδυαστική και εξισωτική δύναµη στους
τοπικούς και παγκόσµιους πολιτισµούς, καθώς οι άνθρωποι από τα µικρότερα χωριά και τις µεγαλύτερες µητροπόλεις θα επι-
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Ασχέτως αν τα έθνη παραµείνουν περιορισµένα από εδαφική άποψη ή γίνουν πιο διασκορπισµένα, η ηλεκτρονική γειτνίαση θα ενισχύσει τους πολιτιστικούς δεσµούς ανάµεσά τους. Στις λίγες δεκαετίες που η τηλεόραση διασκορπίστηκε παντού, διέδωσε ορισµένους πολιτιστικούς κανόνες, ακόµα και σε έθνη όπου τα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης απαγορεύονταν κατηγορηµατικά. Η κατάρρευση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης µπορεί να επηρεάστηκε από αυτό τον παράγοντα περισσότερο απ’ όσο νοµίζουµε. Η
τηλεόραση παρουσίασε ορισµένα προϊόντα και υπηρεσίες σε όλο τον κόσµο, δίνοντας τη δυνατότητα στους ανθρώπους να τα θεωρούν κοινά, αν όχι να τα σέβονται σταθερά.
Επίσης, το µέσο αύξησε δραµατικά την παγκόσµια επικοινωνία. Με τις επί εικοσιτετραώρου βάσεως ειδήσεις γενικά ήταν όλο και πιο αδύνατο να αποκρυφτούν σηµαντικά
γεγονότα από τον υπόλοιπο πλανήτη. Παροµοίως, η Πληροφοριακή Αγορά θα ασκήσει µια συνδυαστική και εξισωτική δύναµη στους τοπικούς και παγκόσµιους πολιτισµούς,
καθώς οι άνθρωποι από τα µικρότερα χωριά και τις µεγαλύτερες µητροπόλεις θα επιδιώκουν αναψυχή, εµπόριο, εκπαίδευση, υγεία και άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες
µαζί, άσχετα µε την εθνικότητά τους. Στις λίγες δεκαετίες που η τηλεόραση διασκορπίστηκε παντού, διέδωσε ορισµένους πολιτιστικούς κανόνες, ακόµα και σε έθνη όπου τα
ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης απαγορεύονταν κατηγορηµατικά. Η κατάρρευση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης µπορεί να επηρεάστηκε από αυτό τον παράγοντα περισσότερο
απ’ όσο νοµίζουµε. Η τηλεόραση παρουσίασε ορισµένα προϊόντα και υπηρεσίες σε όλο τον κόσµο, δίνοντας τη δυνατότητα στους ανθρώπους να τα θεωρούν κοινά, αν όχι να
τα σέβονται σταθερά. Επίσης, το µέσο αύξησε δραµατικά την παγκόσµια επικοινωνία. Με τις επί εικοσιτετραώρου βάσεως ειδήσεις γενικά ήταν όλο και πιο αδύνατο να απο-
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Ασχέτως αν τα έθνη παραµείνουν περιορισµένα από εδαφική άποψη ή γίνουν πιο διασκορπισµένα, η ηλεκτρονική γειτνίαση θα ενισχύσει τους πολιτιστικούς
δεσµούς ανάµεσά τους. Στις λίγες δεκαετίες που η τηλεόραση διασκορπίστηκε παντού, διέδωσε ορισµένους πολιτιστικούς κανόνες, ακόµα και σε έθνη όπου
τα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης απαγορεύονταν κατηγορηµατικά. Η κατάρρευση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης µπορεί να επηρεάστηκε από αυτό τον παράγοντα περισσότερο απ’ όσο νοµίζουµε. Η τηλεόραση παρουσίασε ορισµένα προϊόντα και υπηρεσίες σε όλο τον κόσµο, δίνοντας τη δυνατότητα στους ανθρώπους να τα θεωρούν κοινά, αν όχι να τα σέβονται σταθερά. Επίσης, το µέσο αύξησε δραµατικά την παγκόσµια επικοινωνία. Με τις επί εικοσιτετραώρου
βάσεως ειδήσεις γενικά ήταν όλο και πιο αδύνατο να αποκρυφτούν σηµαντικά γεγονότα από τον υπόλοιπο πλανήτη. Παροµοίως, η Πληροφοριακή Αγορά θα
ασκήσει µια συνδυαστική και εξισωτική δύναµη στους τοπικούς και παγκόσµιους πολιτισµούς, καθώς οι άνθρωποι από τα µικρότερα χωριά και τις µεγαλύτερες µητροπόλεις θα επιδιώκουν αναψυχή, εµπόριο, εκπαίδευση, υγεία και άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες µαζί, άσχετα µε την εθνικότητά τους. Στις λίγες
δεκαετίες που η τηλεόραση διασκορπίστηκε παντού, διέδωσε ορισµένους πολιτιστικούς κανόνες, ακόµα και σε έθνη όπου τα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης
απαγορεύονταν κατηγορηµατικά. Η κατάρρευση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης µπορεί να επηρεάστηκε από αυτό τον παράγοντα περισσότερο απ’ όσο νοµίζουµε. Η τηλεόραση παρουσίασε ορισµένα προϊόντα και υπηρεσίες σε όλο τον κόσµο, δίνοντας τη δυνατότητα στους ανθρώπους να τα θεωρούν κοινά, αν
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Ασχέτως αν τα έθνη παραµείνουν περιορισµένα από εδαφική άποψη ή γίνουν πιο διασκορπισµένα, η ηλεκτρονική γειτνίαση θα
ενισχύσει τους πολιτιστικούς δεσµούς ανάµεσά τους. Στις λίγες δεκαετίες που η τηλεόραση διασκορπίστηκε παντού, διέδωσε
ορισµένους πολιτιστικούς κανόνες, ακόµα και σε έθνη όπου τα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης απαγορεύονταν κατηγορηµατικά.
Η κατάρρευση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης µπορεί να επηρεάστηκε από αυτό τον παράγοντα περισσότερο απ’ όσο νοµίζουµε.
Η τηλεόραση παρουσίασε ορισµένα προϊόντα και υπηρεσίες σε όλο τον κόσµο, δίνοντας τη δυνατότητα στους ανθρώπους να τα
θεωρούν κοινά, αν όχι να τα σέβονται σταθερά. Επίσης, το µέσο αύξησε δραµατικά την παγκόσµια επικοινωνία. Με τις επί εικοσιτετραώρου βάσεως ειδήσεις γενικά ήταν όλο και πιο αδύνατο να αποκρυφτούν σηµαντικά γεγονότα από τον υπόλοιπο πλανήτη.
Παροµοίως, η Πληροφοριακή Αγορά θα ασκήσει µια συνδυαστική και εξισωτική δύναµη στους τοπικούς και παγκόσµιους πολιτισµούς, καθώς οι άνθρωποι από τα µικρότερα χωριά και τις µεγαλύτερες µητροπόλεις θα επιδιώκουν αναψυχή, εµπόριο, εκπαί-
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Hairline

ΑαΒβΓγΔδΕεΖζΗηΘθΙιΚκΛλΜμΝνΞξΟοΠπΡρ

UltraThin

ΑαΒβΓγΔδΕεΖζΗηΘθΙιΚκΛλΜμΝνΞξΟοΠπΡρ

XThin

ΑαΒβΓγΔδΕεΖζΗηΘθΙιΚκΛλΜμΝνΞξΟοΠπΡρ

Thin

ΑαΒβΓγΔδΕεΖζΗηΘθΙιΚκΛλΜμΝνΞξΟοΠπΡρ

Light

ΑαΒβΓγΔδΕεΖζΗηΘθΙιΚκΛλΜμΝνΞξΟοΠπΡρ

Book

ΑαΒβΓγΔδΕεΖζΗηΘθΙιΚκΛλΜμΝνΞξΟοΠπΡρ

Regular
Medium
Bold
Black
UltraBlack

ΑαΒβΓγΔδΕεΖζΗηΘθΙιΚκΛλΜμΝνΞξΟοΠπΡρ
ΑαΒβΓγΔδΕεΖζΗηΘθΙιΚκΛλΜμΝνΞξΟοΠπΡρ
ΑαΒβΓγΔδΕεΖζΗηΘθΙιΚκΛλΜμΝνΞξΟοΠπΡρ
ΑαΒβΓγΔδΕεΖζΗηΘθΙιΚκΛλΜμΝνΞξΟοΠπΡρ
ΑαΒβΓγΔδΕεΖζΗηΘθΙιΚκΛλΜμΝνΞξΟοΠπΡρ

Hairline Italic

ΑαΒβΓγΔδΕεΖζΗηΘθΙιΚκΛλΜμΝνΞξΟοΠπΡρ

UltraThin Italic

ΑαΒβΓγΔδΕεΖζΗηΘθΙιΚκΛλΜμΝνΞξΟοΠπΡρ

XThin Italic

ΑαΒβΓγΔδΕεΖζΗηΘθΙιΚκΛλΜμΝνΞξΟοΠπΡρ

Thin Italic

ΑαΒβΓγΔδΕεΖζΗηΘθΙιΚκΛλΜμΝνΞξΟοΠπΡρ

Light Italic

ΑαΒβΓγΔδΕεΖζΗηΘθΙιΚκΛλΜμΝνΞξΟοΠπΡρ

Book Italic

ΑαΒβΓγΔδΕεΖζΗηΘθΙιΚκΛλΜμΝνΞξΟοΠπΡρ

Italic
Medium Italic
Bold Italic
Black Italic
UltraBlack Italic

ΑαΒβΓγΔδΕεΖζΗηΘθΙιΚκΛλΜμΝνΞξΟοΠπΡρ
ΑαΒβΓγΔδΕεΖζΗηΘθΙιΚκΛλΜμΝνΞξΟοΠπΡρ
ΑαΒβΓγΔδΕεΖζΗηΘθΙιΚκΛλΜμΝνΞξΟοΠπΡρ
ΑαΒβΓγΔδΕεΖζΗηΘθΙιΚκΛλΜμΝνΞξΟοΠπΡρ
ΑαΒβΓγΔδΕεΖζΗηΘθΙιΚκΛλΜμΝνΞξΟοΠπΡρ
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cyrillic

Экстрим в щадящем режиме

внимание
Все, кому интересно, уже давно ознакомились не только с сюжетом, но и со стилистическими приемами нового фильма Квентина Тарантино, а также хорошо осведомлены об источниках его киноманского вдохновения. В первой части этого военно-

авантюрного китча (визит нацистского полковника-иезуита на французский хутор в
поисках забившихся в щели евреев) объектом заимствования становится Серджо
Леоне с его анилиновыми спагетти-вестернами и музыкой Эннио Морриконе, во-

Все, кому интересно, уже давно ознакомились не только с сюжетом, но и
со стилистическими приемами нового фильма Квентина Тарантино, а также

мифы и реальность
Все, кому интересно, уже давно ознакомились не только с сюжетом, но и со стилистическими приемами нового фильма Квентина Тарантино, а также хорошо осведомлены об источниках его киноманского вдохновения. В первой части этого военно-

авантюрного китча (визит нацистского полковника-иезуита на французский хутор
в поисках забившихся в щели евреев) объектом заимствования становится Серджо
Леоне с его анилиновыми спагетти-вестернами и музыкой Эннио Морриконе, вопре-

путеводитель по миру
Все, кому интересно, уже давно ознакомились не только с сюжетом, но и со стилистическими приемами нового фильма Квентина Тарантино, а также хорошо осведомлены об источниках его киноманского вдохновения. В
первой части этого военно-авантюрного китча (визит нацистского полковника-иезуита на французский хутор

не испытано на животных

эксперт
Независимо от того, продолжают ли нации оставаться изолированными, или они становятся более распределенными, электронная смежность укрепит культурную связь между ними. В течение нескольких десятилетий, что телевидение стало широко распространенным, некоторые культурные кодексы были переданы, даже к нациям, где электронные средства коммуникации строго запрещались. Сей факт, вероятно, повлиял на распад Советского Союза в большей степени,
чем мы можем думать возможные. С радиопередачами новостей 24 часа в день стало более трудно скрыть информацию от публики. Аналогично, Информацион-

Все, кому интересно, уже давно ознакомились не только с сюжетом, но и со стилистическими приемами нового фильма Квентина Тарантино, а также хорошо осведомлены об источниках его киноманского вдохновения.
В первой части этого военно-авантюрного китча (визит нацистского полковника-иезуита на французский

курение вредит вашему здоровью
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fashion
Screams
monthly guide to the best independent record releases

un shopping abordable et de qualité pour fashionistas en quête d’exotisme

electronic means of communication

Unregelmäßigem
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nächster
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Guidelines
Regardless of whether the nations continue to remain isolated as far as the territo-

rial aspect is concerned or they become more distributed, the electronic contiguity
will reinforce the cultural link between them. During the few decades that television
became widespread, some cultural codes were transmitted, even to nations where
electronic means of communication were explicitly forbidden. The breakup of the
Soviet Union may have been affected by this factor more than we would think possible. Television presented several products and services worldwide, making people
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