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1. Μ¬α ¯στορικ� �ναδροµ�

IΟλα ξεκ¬νησαν µι� βροχερ� µ�ρα τοÖ 1988 στ¿ Βερολ¬νο Åταν �νοιξα γι�
πρÞτη φορ� τ¿ περιοδικ¿ TUGboat κα �πεσα π�νω στ¿ �ρθρο τοÖ Σ¬λàιο Λ�àυ
(Using Greek fonts with TEX) µ� �κεEνο τ¿ Îπ�ροχο �π¾σπασµα τοÖ Συµπο-
σ¬ου τοÖ Καζαντζ�κη γι� παρ�δειγµα �λληνικοÖ κειµ�νου· �π¿ �κε¬νη τ�ν �µ�ρα
�ρχισα ν� �γκαταλε¬πω τ� µαθηµατικ� κα ν� �φιερÞνοµαι στ¿ TEX κα στ�ν
ψηφιακ� τυπογραφ¬α — σL αÍτ¿ β�àαια συνετ�λεσε κα � γνωριµ¬α µου µ� τ¿ν
ΚνοÌθ κα τ¿ �νδιαφ�ρον του γι� τ�ν δουλει� µου ποÌ µ� �νεθ�ρρυναν τροµερ�.
LΑλλ� �v γυρ¬σουµε στ� �λληνικ� τοÖ Σ¬λàιο. Μ� τ�ν π�ροδο τοÖ χρ¾νου συ-

ν�àη τ¿ �ξCv περ¬εργο: �νG ο¯ γραµµατοσειρ�v του µ� εµχαν τ¾σο �νθουσι�σει
στ�ν �ρχ�, δυ¾-τρ¬α χρ¾νια µετ� �ρχισα ν� τv βρ¬σκω µAλλον µ�τριεv, κα �πο-
φ�σισα ν� σχεδι�σω δικοÌv µου χαρακτCρεv. ΠοË, �λλη µι� φορ�, Åταν τοÌv
σχεδ¬αζα τοÌv �àρισκα τ�λειουv, �νG τÞρα τοÌv θεωρF πολÌ µ�τριουv... Τ¿ °διο
συν�àη κα µ� τ� �ραàικ� ποÌ σχεδ¬ασα τ¿ 1990· Ãχι µ¾νο στ¿ �π¬πεδο τCv
ποι¾τηταv τοÖ σχεδιασµοÖ τοÖ γρ�µµατοv, �λλ� κα γενικ¾τερα τCv δοµCv τοÖ
συστ�µατοv.
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Π�ρασα λοιπ¿ν δ�κα χρ¾νια �ναθεωρÞνταv συν�χεια �π¾ψειv γι� τ¿ τ¬ εµναι
τ¿ καλËτερο, τ¿ �πλοËστερο, τ¿ �ποτελεσµατικ¾τερο. Τ� �ραàικ� εµναι �να πολÌ
καλ¿ παρ�δειγµα: τ� γρ�µµατ� τουv πα¬ρνουν διαφορετικ�v µορφ�v, �ν�λογα µ�
τ¿ �ν εµναι στ�ν �ρχ�, στ�ν µ�ση � στ¿ τ�λοv τCv λ�ξηv (εµναι π�νω-κ�τω τ¿ °διο
φαιν¾µενο µ� τ¿ δικ¾ µαv τελικ¾/µεσαEο σ¬γµα, � τ�ν ÀξεEα/βαρεEα). HΗ διαδικα-
σ¬α αÍτ� εµναι βασικ¿ χαρακτηριστικ¿ τCv �ραàικCv γραφCv. ΠFv Åµωv ν� τ�ν
�φαρµ¾σουµε µ�σω TEX ; HΗ πρFτη µου σκ�ψη �ταν µ�σω �ν¿v προεπεξεργαστ�,
τ¿ν ÁποEον κα �γραψα τ¾τε σ� Πασκ�λ (!!). LΑλλ� Á προεπεξεργαστ�v µπ�ρδευε
τ¿ κε¬µενο µ� τv �ντολ�v, τ� σχ¾λια, τοÌv τËπουv... Κ�ποιοv �λλοv σκ�φτηκε ν�
κ�νει αÍτ� τ�ν �πεξεργασ¬α µ�σω τοÖ °διου τοÖ TEX. Κι αÍτ¿ τελικ� δ�ν �ταν
� ®δανικ� λËση γιατ γι� κ�τι τ¾σο �πλ¿ κα θεµελιFδεv σπαταλ�ει τ¾σο µε-
γ�λα µ�σα èστε ν� �πιàραδËνει τ¿ TEX κα ν� τ¬θεται θ�µα συµàατ¾τηταv µ�
τ� δι�φορα πακ�τα LATEX. Σκ�φτηκα ν� κ�νω αÍτ� τ�ν διαδικασ¬α στ¿ �π¬πεδο
τCv γραµµατοσειρAv, µ� τοÌv περ¬φηµουv «�ξυπνουv συνδ�σµουv» τοÖ TEX. Π�λι
�ποτυχ¬α: ο¯ γραµµατοσειρ�v φουσκÞναν τροµερ� κα τ¿ �ποτ�λεσµα �ταν δυσε-
ξ�λεγκτο...

IΟταν χρει�σθηκε ν� φτι�ξω Καµποτζιαν�, HΕàραϊκ�, Συριακ�, Κεϋλανικ�,
ΤαµοËλ, τ¿ πρ¾àληµα �ταν π�ντα τ¿ °διο: Á �κ�στοτε προεπεξεργαστ�v δ�ν
µποροÖσε ν� εµναι συµàατ¿v µ� Åλα τ� πακ�τα LATEX γιατ δ�ν µποροÖσε ποτ�
ν� ξ�ρει ποι¿ εµναι �κριàFv τ¿ κε¬µενο κα ποι�v ο¯ �ντολ�v (�κουσα πολλοÌv
TEXν¬τεv ν� λ�νε Åτι «µ¾νο τ¿ TEX ξ�ρει ν� διαà�ζει TEX»).

Τ¿ 1994 γνÞρισα τ¿ν ΤζÞν, µ�σω... �λεκτρονικοÖ ταχυδροµε¬ου. OΗρθε ν� µ�
συναντ�σει στ�ν Λ¬λλη (�π¿ τ¿ν ΚαναδA Åπου ζοÖσε τ¾τε) κα µετ� �π¿ �τελε¬ω-
τεv συζητ�σειv γενν�θηκε � ®δ�α µ¬αv �π�κτασηv τοÖ TEX ποÌ ν� µετασχηµατ¬ζει
τ¿ κε¬µενο τ�ν κατ�λληλη στιγµ�: �ν�µεσα στ¿ «στ¾µα» κα στ¿ «στοµ�χι» τοÖ
TEX (� �νθρωποκεντρικ� αÍτ� Áρολογ¬α εµναι τοÖ ΚνοËθ), δηλαδ� τ�ν στιγµ� ποÌ
ξ�ρουµε Åτι πρ¾κειται γι� κε¬µενο, κα πρν �ρχ¬σουµε ν� τ¿ τακτοποιοÖµε σ� λ¬-
στεv, ν� τ¿ κ¾àουµε σ� γραµµ�v, παραγρ�φουv, σελ¬δεv, κλπ. Σκοπ¾v µαv �ταν
�π¿ τ�ν πρÞτη στιγµ� ν� φτι�ξουµε �να σËστηµα ποÌ ν� �πεξεργ�ζεται Åλεv τv
γλFσσεv τοÖ κ¾σµου. ∆ηλαδ� σ�ν γι� κ�θε συγκεκριµ�νη γλFσσα Á δηµιουργ¿v
τοÖ προγρ�µµατοv ν� εµχε �κε¬νη τ�ν γλFσσα στ¿ µυαλ¾ του �π¿ τ�ν πρÞτη
στιγµ�.

OΗρθε � ëρα ν� τ¿ βαφτ¬σουµε. LΕπειδ� ε°χαµε βαρεθεE τ� Àν¾µατα ποÌ
λ�γουν σ� «τ�χ» (Λ�τεχ, MΑµστεχ, MΑµσλατεχ, Λ�µστεχ, κα �λλα τ¾σα), �πο-
φασ¬σαµε ν� τοÖ δÞσουµε �να τελε¬ωv διαφορετικ¿ Ãνοµα. Τ¿ θ�λαµε �λληνικ¾,
κα ταυτ¾χρονα �ντυπωσιακ¾· �τσι καταλ�ξαµε στ¿ «Ω» (κα ο¯ µ� �λληνοµαθεEv
ξ�νοι ξ�ρουν τ�ν �κφραση «τ¿ �λφα κα τ¿ ãµ�γα», Åπου τ¿ ãµ�γα συµàολ¬ζει
τ¿ τ�λοv, τ¿ τ�λειο).

Θ� �ναρωτηθεEτε τÞρα: Μετ� �π¿ π�ντε χρ¾νια κ¾πων κα θυσιFν, γιατ
τ¿ Ω δ�ν �χει �ντικαταστ�σει �κ¾µα τ¿ TEX ; NΗ τ�λοv π�ντων, γιατ δ�ν
εµναι εÍρËτερα γνωστ¾ ; Γι� πολλοÌv λ¾γουv. ΠρÞτα �πL Åλα, �πασχοληµ�νοι
Åπωv �µασταν µ� τ¿ν προγραµµατισµ¾, δ�ν ε°χαµε ποτ� τ¿ν �παρα¬τητο χρ¾νο
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ν� τ¿ διαφηµ¬σουµε κατ�λληλα, ν� γρ�ψουµε «ε®σαγωγικ�» �ρθρα (Åπωv αÍτ¿
�δF), ν� �παντ�σουµε στv �ρωτ�σειv κα στ� σχ¾λια στ¿ ∆ιαδ¬κτυο. ∆εËτερον,
�σχοληθ�καµε πρFτα �πL Åλα µ� τv «δËσκολεv» γλFσσεv (�ραàικ�, γλFσσεv
νοτιο-ανατολικCv LΑσ¬αv, ®νδικ�v γλFσσεv, ®απωνικ�, κλπ.) �φ�νονταv τv βασικ�v
εÍρωπαϊκ�v γλFσσεv στ�ν �κρη. MΕτσι µAv βγCκε κα � φ�µη Åτι τ¿ Ω δ�ν εµναι
παρ� �να «φουσκωµ�νο TEX γι� �νατολικ�v γλFσσεv µ¾νο».

LΕλπ¬ζουµε φ�τοv ν� �λλ�ξουν τ� πρ�γµατα. LΑποφασ¬σαµε ν� �ντικαταστ�-
σουµε τ¿ πακ�το µακροεντολFν Βαà�λ µ� δικ�v µαv µακροεντολ�v ποÌ �νταπο-
κρ¬νονται καλËτερα στv δυνατ¾τητεv τοÖ Ω. Προτε¬νουµε Ãχι µ¾νο τv κοιν¾χρη-
στεv γραµµατοσειρ�v τοÖ Ω, �λλ� κα τ�ν δυνατ¾τητα �φαρµογCv κα χρ�σηv
�λλων γραµµατοσειρFν, Åπωv π.χ. γραµµατοσειρFν Τρουτ�ϊπ � Ποστσκρ¬πτ, �,
γι� τοÌv πραγµατικ� νοσταλγικοÌv τοÖ TEX, τFν γραµµατοσειρFν ΚοµπιοÖτερ
Μ¾ντερν. Στ¾χοv µαv εµναι ν� προσφ�ρουµε περισσ¾τερεv λειτουργ¬εv κα δυνα-
τ¾τητεv, µ� τ¿ν πι¿ φυσικ¿ κα �πλ¿ τρ¾πο. NΑv �λπ¬σουµε Åτι τ� προτερ�µατα
αÍτ� εµναι �ρκετ� γι� ν� πεισθεE Á κ¾σµοv ν� περ�σει �π¿ τ¿ TEX στ¿ Ω1.

2. Περ τ¬νοv πρ¾κειται ;

Κ�ναµε τ�ν ¯στορικ� µαv �ναδροµ�, �v δοÖµε τÞρα τ¬ εµναι τ¿ Ω, κα τ¬ προ-
σφ�ρει γι� τ� HΕλληνικ�.

IΟπωv ε°παµε κα προηγουµ�νωv, τ¿ Ω εµναι �να κ�πωv µεγαλËτερο TEX ποÌ
προσφ�ρει τv λεγ¾µενεv ∆ΜΩ (∆ιαδικασ¬εv Μετ�φρασηv Ω : Omega Translation
Processes, � OTP στ� �γγλικ�). Μ¬α ∆ΜΩ διαà�ζει κα µετασχηµατ¬ζει τ¿ κε¬-
µενο ποÌ µ¾λιv ε®σ�χθη στ¿ Ω — κα �ννοοÖµε τ¿ κε¬µενο µ¾νο, κα Ãχι τv
�ντολ�v, τοÌv τËπουv � τ� σχ¾λια2. ΜποροÖµε ν� ζητ�σουµε Áτιδ�ποτε �π¿ µ¬α
∆ΜΩ, π.χ. ν� µετατρ�ψει τ� µικρ� σ� κεφαλαEα:

abcαàγ → ABCΑΒΓ.

ΑÍτ� � µετατροπ� σAv φα¬νεται °σωv �πλ�, �λλ� πολλ�v φορ�v δ�ν εµναι κα
τ¾σο. Θ� προσ�ξατε τ¿ν µυστηριÞδη Îπ¾τιτλο αÍτοÖ τοÖ �ρθρου: HΟ �υλοv αÍλ¾v.
Τ θ� γ¬νει �ν ζητ�σετε �π¿ �να �δα�v πρ¾γραµµα ν� τ¿ µετατρ�ψει σ� κεφαλαEα ;
Στ� καλËτερη περ¬πτωση θ� τ¿ µετατρ�ψει σ�:

Á �υλοv αÍλ¿v → Ο ΑΥΛΟΣ ΑΥΛΟΣ

1 Γι� ν� �κριàολογοÖµε: γι� ν� περ�σει Á κ¾σµοv �π¿ τv συνηθισµ�νεv �ντολ�v κα γραµ-
µατοσειρ�v τοÖ LATEX/Βαà�λ, στv δικ�v µαv µακροεντολ�v κα γραµµατοσειρ�v, γιατ τ¿ Ω
χωρv φ¬λτρα κα γραµµατοσειρ�v 16 µπτ δ�ν διαφ�ρει σ� τ¬ποτα �π¿ τ¿ TEX (�κτ¿v �π¿ τ¿
γεγον¿v Åτι εµναι πι¿ µεγ�λο: µπορεEτε ν� χρησιµοποι�σετε 65536 διαφορετικ�v γραµµατο-
σειρ�v στ¿ °διο �ρχεEο, 65536 µετρητ�v, 65536 κουτι�, κ.ο.κ.).
2 HΥπ�ρχει �να �λλου ε°δουv φ¬λτρου, ποÌ διαà�ζει Åλο τ¿ περιεχ¾µενο τοÖ �ρχε¬ου, �κ¾µα
κα τv �ντολ�v· αÍτ¿ χρει�ζεται, π.χ. Åταν θ�λουµε ν� περ�σουµε �π¿ τ¿ EBCDIC στ¿ ΑSCII.
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ΠοÌ φυσικ� εµναι τελε¬ωv λ�θοv. HΗ ∆ΜΩ µετατροπCv µικρFν σ� κεφαλαEα Åµωv
�χει µ¬α γραµµ� ποÌ λ�ει :

#%36DF #%36F8  ! #%36<4 #%36DE >

Κα γι� ν� τ¿ κ�νουµε πι¿ λιαν¾:

� υ → Α Ϋ

Κα τv �ντ¬στοιχεv µετατροπ�v γι� Åλουv τοÌv διφθ¾γγουv. Τ¿ �ποτ�λεσµα β�-
àαια εµναι :

Á �υλοv αÍλ¿v → Ο ΑΫΛΟΣ ΑΥΛΟΣ

MΑλλο πρ¾àληµα: �v π�ρουµε τ�ν λ�ξη «σα¼τα» κα �v Îποθ�σουµε Åτι χρει�-
ζεται ν� κοπεE. LΕκτ¿v κα �ν τ¿ ζητ�σουµε µ�σω τCv �ντολCv ?GLVFUHWLRQDU\,
θ� κοπεE Åπωv τ�ν βλ�πετε, δηλ. σα-¼τα. ΠοÌ φυσικ� εµναι λ�θοv γιατ Åταν κ¾-
àουµε �ναν δ¬φθογγο, �φαιροÖµε τ� διαλυτικ�. LΑλλ� µποροÖµε ν� ζητ�σουµε �π¿
κ�θε χρ�στη ν� σκ�φτεται αÍτ¿ τ¿ πρ¾àληµα κ�θε φορ� ποÌ γρ�φει µι� λ�ξη
µ� διαλυτικ� ; MΟχι β�àαια· �λλωστε �να πρ¾γραµµα τοÖ �πιπ�δου τοÖ TEX θ�
�πρεπε ν� τ¿ κ�νει αÍτ¾µατα. MΑλλη µι� φορ� θ� µAv σÞσει µ¬α ∆ΜΩ, ποÌ θ�
β�λει τv κατ�λληλεv �ντολ�v στ¿ κατ�λληλο µ�ροv µ�σα στ¿ κε¬µενο, èστε �
λ�ξη ν� κοπεE σα-¬τα.
IΟσοι �π¿ σAv χρησιµοποιοÖν τ¿ �λληνικ¿ Βαà�λ, θ� προσ�ξατε Åτι Îπ�ρχει

µι� �ντολ� γι� τ¿ π�ρασµα στ¿ �λληνικ¿ � στ¿ λατινικ¿ �λφ�àητο. ΑÍτ� � �ντολ�
εµναι τελε¬ωv λογικ� Åταν χρησιµοποιοÖµε �ναν µεταγραµµατισµ¿ 7 µπτ γι� τ�
�λληνικ�, Åπωv π.χ. στ¿ παρακ�τω παρ�δειγµα:

$ IHZ ZRUGV LQ *UHHN= ?WH[WJUHHN^RL *(OOKQHF SRX
GHQ *HTRXQ HOOKQLN*HF JUDPPDWRVHLU*HF VWR V*XVWKP*D WRXF/
JU*DIRXQ ?7H;^` N*DSZF *HWVL111`

Τ¬ γ¬νεται Åµωv Åταν χτυπAµε τ¿ κε¬µενο σ� ΕΛΟΤ 927 � Μ�κιντοv ; Στ¿ πα-
ρακ�τω παρ�δειγµα:

$ IHZ ZRUGV LQ *UHHN= ?WH[WJUHHN^!ä óââæà1# �!$
í%!$à 1ââæàäãí# è"/áá/3!21ä"í# 23! 2+23æáî 3!$#/
è"î4!$à ?7H;^` ãî�'# í32ä111`

� �ντολ� ?WH[WJUHHN φα¬νεται τελε¬ωv περιττ�, �φοÖ φα¬νεται ξεκ�θαρα ποÖ
�ρχ¬ζει κα ποÖ τελειÞνει τ¿ �λληνικ¿ κε¬µενο. Κα Ãντωv εµναι περιττ� ! Τ¿ TEX
Åµωv πρ�πει ν� ξ�ρει π¾τε περνAµε �π¿ τ� �λληνικ� στ� �γγλικ�, �ξ α®τ¬αv τFν
καν¾νων συλλαàισµοÖ. Κι αÍτ¿ γιατ κατ� β�θοv τ¿ TEX δ�ν θεÞρησε ποτ� τ�
�λληνικ� γρ�µµατα σ�ν �να ξεχωριστ¿ �λφ�àητο, �λλ� �πλFv σ�ν µ¬α διαφορε-
τικ� γραµµατοσειρ�.
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Τ¿ Ω βλ�πει τ� πρ�γµατα διαφορετικ�. HΗ πρÞτη δουλει� ποÌ κ�νει εµναι ν�
µετατρ�πει τ¿ κε¬µενο3 σ� ΓιοËνικοντ, µ¬α κωδικοσελ¬δα 65536 θ�σεων, Åπου τ�
�λληνικ� (τ¾σο τ� µονοτονικ� Åσο κα τ� πολυτονικ�) �χουν τv δικ�v τουv µονα-
δικ�v θ�σειv.

ΠFv γ¬νεται λοιπ¿ν Á συλλαàισµ¾v ; Τ¿ Ω κ¾àει ταυτ¾χρονα τ� �λληνικ� σ�ν
�λληνικ�, τ� λατινικ� σ�ν �γγλικ� (� κ�ποια �λλη γλFσσα), τ� κυριλλικ� σ�ν
ρωσσικ� (� κ�ποια �λλη γλFσσα), κ.ο.κ. LΑφ�νουµε λοιπ¿ν στ�ν �κρη τ�ν �ντολ�
?WH[WJUHHN κα γρ�φουµε πολÌ �πλA κα πολÌ φυσικ�:

$ IHZ ZRUGV LQ *UHHN= !ä óââæà1# %"ì231# 3!$ �áíè/ �!$
í%!$à 1ââæàäãí# è"/áá/3!21ä"í# 23! 2+23æáî 3!$#/
è"î4!$à ?7H;^` ãî�'# í32ä111

ΑÍτ� εµναι µ¾νο τρ¬α �πλ� παραδε¬γµατα ποÌ σκοπ¾v τουv εµναι ν� δε¬ξουν
Åτι τ¿ Ω προτε¬νει ν� λËσει τ� προàλ�µατα τCv στοιχειοθεσ¬αv τFν HΕλληνικFν
στ� παρασκ�νια, χωρv ν� κουρ�ζει τ¿ν χρ�στη. Χωρv µ�λιστα ν� τ¿ καταλα-
àα¬νει Á χρ�στηv.

Τ¿ σηµαντικ¾τερο εµναι °σωv τ¿ γεγον¿v Åτι τ¿ Ω βρ¬σκεται �κ¾µα σ� πλ�ρη
�ν�πτυξη. NΑν παρουσιασθοÖν �λλα τ�τοιου ε°δουv προàλ�µατα, θ� τ� λËσουµε,
εµτε φτι�χνονταv τv κατ�λληλεv ∆ΜΩ (ποÌ κ�θε χρ�στηv µπορεE ν� φτι�ξει µ�
πAσα �νεση), εµτε γρ�φονταv τv �παιτοËµενεv µακροεντολ�v, εµτε, �µα χρειασθεE,
Áρ¬ζονταv ν�εv πρωτοεντολ�v, κ�τι ποÌ δ�ν µπορεE ν� γ¬νει στ¿ TEX γιατ Á ΚνοÌθ
τ¿ �χει «παγÞσει» �δF κα δ�κα χρ¾νια.

3. LΕγκατ�σταση τοÖ Ω

∆�ν Îπ�ρχει ξεχωριστ� �γκατ�σταση τοÖ Ω, γι� τ¿ν �πλοËστατο λ¾γο Åτι
εµναι µ�ροv τοÖ Web2C, δηλαδ� τCv «�π¬σηµηv» �κδοσηv τοÖ TEX µ�ζι µ� Åλα
τv παραλλαγ�v του (τ¿ κανονικ¿ TEX, τ¿ eTEX, PDFTEX, κλπ.). MΕτσι λοιπ¿ν �ν
� �γκατ�στασ� σαv βασ¬ζεται στ¿ Web2C κα εµναι �νηµερωµ�νη, τ¾τε �χετε κι-
¾λαv τ¿ Ω. ΑÍτ¿ ®σχËει κα γι� τ¿ πακ�το CMacTEX στ¿ Μ�κιντοv.

HΥπ�ρχει κα µ¬α �κδοση τοÖ Ω ποÌ δ�ν βασ¬ζεται στ¿ Web2C, γι� Win32
µ¾νο. Πρ¾κειται γι� τ¿ MikTEX, τοÖ (γερµανοÖ) Κρ¬στιαν Σ�νκ.

Καµ¬α ®δια¬τερη �γκατ�σταση λοιπ¿ν γι� τ¿ °διο τ¿ Ω.

Προσοχ� Åµωv παρL Åλα αÍτ�, γιατ ο¯ µακροεντολ�v κα ο¯ γραµµατο-
σειρ�v �λλ�ζουν πολÌ συχν�. Γι� παρ�δειγµα, αÍτ�v ποÌ παρουσι�ζω σ� αÍτ¿
τ¿ �ρθρο, δ�ν Îπ�ρχουν σ�µερα (26 Ιουν¬ου 1999) σ� καµ¬α �γκατ�σταση
τοÖ Ω. HΟ µ¾νοv τρ¾ποv ν� εµσθε σ¬γουροι/εv Åτι �χετε τ�ν τελευταEα �κδοση
τFν µακροεντολFν κα τFν γραµµατοσειρFν εµναι ν� �πισκεφθεEτε τ¿ν τ¾πο

3 ΠοÌ �ναγκαστικ� εµναι 8 µπ¬τ, �κτ¿v κι �ν χρησιµοποιεEτε �ναν �π¿ τοÌv καινοËργιουv
�κδ¾τεv κειµ�νου συµàατοÌv µ� τ¿ ΓιοËνικοντ.
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KWWS=22ZZZ1HQV1IU2RPHJD στ¿ ∆ιαδ¬κτυο κα ν� διαà�σετε τ¿ «Latest versions».
ΜπορεEτε ν� «κατεà�σετε» τv τελευταEεv �κδ¾σειv �π¿ τ¿ν °διο τ¾πο. ∆ιαàAστε
�π¬σηv τ¿ «How to install», γιατ ο¯ τελευταEεv �κδ¾σειv τοÖ Ω χρει�ζονται �να-
κατασκευ� τοÖ φορµ� Λ (�τσι èστε ν� µ�ν περι�χει πλ�ον καµ¬α µακροεντολ�
τοÖ Βαà�λ).

4. Χρ�ση τοÖ �λληνικοÖ Ω

4.1. Βασικ�v λειτουργ¬εv

Ν� �να παρ�δειγµα:

1 ?GRFXPHQWFODVV^ERRN`
2 ?XVHSDFNDJH^RPHJD`>4<<<239234@
3 ?EDFNJURXQG^JUHHN`
4 ?EHJLQ^GRFXPHQW`
5 ?FKDSWHU^ÿ /à$�!3/ ë/`
6 ?VHFWLRQ^õ! é/2äã* �"*éâæá/`
7 õ! é/2äã* �"*éâæá/ 3æ# /à$�!3/ ë/# 1ëà/ä *3ä %'"ëç1ä 3!à
8 /à$�*3/%3! /�* 3! 1ââæàäã* èëà12å/ä1 þ!ááíà!# /�* 3!$#
9 è!à1ë# +2$%àî �"!%'"æáíàæ# æâäãë/#, ã/ä 4ëâ!$# 3!$/ ã3ëç1ä
10 áë/ ã/äà!+"èä/ ç'ì 23! 1 '31"äã*1 òà' 3'à 68 í%1ä 31â1ä,21ä
11 �ä/ 3ä# 2�!$0í# 3!$ ã/ä 0æáä!$"è1ë áä/ ã!äà'àäãì/
12 !äã!è1à1ä/ãì ã/ä 1�/èè1âá/3äãì $�*23/2æ 23! 1 '31"äã*1
13 ?VXEVHFWLRQ^õ! �/"îâ!è! 3'à 0äáìà'à åæ31ä,à`
14 ýëà/ä 0$à/3*à íà/# !äã!è1à1äî"%æ# áä2å'3*# ì 1â1+å1"!#
15 1�/èè1âá/3ë/# à/ %/"/áì21ä 3ä# âëè1# 0ä/ã!�í# �!$ 0äã/ä!+3/ä/
16 èä/ à/ ãîà1ä 0ëáæà1# åæ31ë1#> øí"/ /�* ä01!â!èäã!+# â*è!$#/
17 1ëà/ä �âí!à �"/ã3äãî /0+à/3!1
18 ?VXEVXEVHFWLRQ^üë/ �"*3/2æ`
19 ÿ á*àæ â!èäãì/ �"/ã3äãì ã/ä / ä!�"1�ì# â+2æ 1ëà/ä æ 1 /è!"î
20 23/ 68/ 6: ì 3! /"è*31"! 73 %"*àä// *3/à 0æâ/0ì 1ëà/ä �âí!à
21 /"èî èä/ à/ ã/3/3/è1ë ã/à1ë#1
22 ?HQG^GRFXPHQW`

NΑv Îποθ�σουµε Åτι αÍτ¿ τ¿ �ρχεEο λ�γεται WRWR1WH[. Τ¿ τρ�χουµε µ� τ¿ Ω
äv �ξCv:

RPHJD %)ODPEGD WRWR%

�

ODPEGD WRWR
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Κεφ�αλαιο 1

Η ανυποταξ�ια

1.1 Το βασικ�ο πρ�ο1ληµα
Το βασικ�ο πρ�ο1ληµα της ανυποταξ�ιας ε�ιναι �οτι χωρ�ιζει τον ανυπ�οταχτο απ�ο το
ελληνικ�ο γ�ινεσθαι. Κοµµ�ενος απ�ο τους γονε�ις (συχν�α προχωρηµ�ενης ηλικ�ιας) και
φ�ιλους του, κτ�ιζει µ�ια καινο�υργια ζω�η στο εξωτερικ�ο. �Ανω των 35 �εχει τελει£ωσει
πια τις σπουδ�ες του και δηµιουργε�ι µια κοινωνικ�η, οικογενειακ�η και επαγγελµα-
τικ�η υπ�οσταση στο εξωτερικ�ο.

1.1.1 Το παρ�αλογο των διµ�ηνων θητει£ων

Ε�ιναι δυνατ�ον �ενας οικογενει�αρχης µισθωτ�ος �η ελε�υθερος επαγγελµατ�ιας να χαρα-
µ�ησει τις λ�ιγες διακοπ�ες που δικαιο�υται, για να κ�ανει δ�ιµηνες θητε�ιες ; Π�ερα απ�ο
ιδεολογικο�υς λ�ογους, ε�ιναι πλ�εον πρακτικ�α αδ�υνατο.

Μ�ια πρ�οταση

Η µ�ονη λογικ�η, πρακτικ�η και αξιοπρεπ�ης λ�υση ε�ιναι η εξαγορ�α στα 35, 37 �η το αρ-
γ�οτερο 40 χρ�ονια, �οταν δηλαδ�η ε�ιναι πλ�εον αργ�α για να καταταγε�ι κανε�ις.

1

Σχ�µα 1: Τ¿ �ποτ�λεσµα τCv �πεξεργασ¬αv τοÖ παραδε¬γµατοv

Γιατ Λ ; Τ¿ LATEX λ�γεται Λ�τεχ γιατ αÍτ¿v ποÌ τ¿ �φτιαξε λ�γεται Λ�µπορτ.
LΕµεEv κρατAµε τ¿ «Λα» κα δ¬νουµε �λληνικ� Îπ¾σταση στ¿ LATEX τοÖ Ω Àνο-
µ�ζοντ�v το «Λ». Β�àαια γι� τ�ν ëρα ο¯ διαφορ�v �ν�µεσα στ¿ Λ κα στ¿ LATEX
εµναι �πειροελ�χιστεv. Τ¿ διαφορετικ¿ Ãνοµα εµναι Åµωv πρακτικ¿ γιατ �τσι
�ποφεËγονται ο¯ παρεξηγ�σειv.

Τ¿ �ποτ�λεσµα αÍτοÖ τοÖ τρεξ¬µατοv, τ¿ βλ�πετε στ�ν ε®κ¾να 1 (σ� σµ¬-
κρυνση 30% γι� ν� χωρ�σει στ� σελ¬δα). NΑv δοÖµε τÞρα τ¬ λ�ει αÍτ¿ τ¿ �ρχεEο.

Στ� γραµµ� 2 φορτÞνουµε τ¿ πακ�το RPHJD ζητFνταv ν� εµναι �κδ¾σεωv
1ηv LΙουν¬ου 1999, � µεταγεν�στερο. ΑÍτ¿ εµναι �πολËτωv �παρα¬τητο, γιL αÍτ¿
�λ�γξτε πρFτα τ�ν �κδοση ποÌ �χετε, κα «κατεàAστε» �ν χρειασθεE τ�ν τε-
λευταEα �κδοση.
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HΗ �ντολ� ?EDFNJURXQG φορτÞνει τ�ν βασικ� γλFσσα τοÖ �ντËπου. ΣL αÍτ�
τ�ν γλFσσα θ� εµναι � �µεροµην¬α, ο¯ Åροι «ΕÍρετ�ριο», «Π¬νακαv περιεχοµ�-
νων», κλπ. Ταυτ¾χρονα Áρ¬ζεται �τσι κα � βασικ� σειρ� ∆ΜΩ, κα φυσικ� κα
τ¿ σËστηµα συλλαàισµοÖ.

Τ¿ Îπ¾λοιπο �ρχεEο (�σχετα �ν συµφωνεEτε � Ãχι µ� αÍτ� ποÌ λ�ει) εµναι �να
τελε¬ωv κλασσικ¿ �ρχεEο LATEX.

NΑv δοÖµε τÞρα τ¿ �ποτ�λεσµα (σχ. 1). IΟπωv βλ�πετε �νG δ�ν �χουµε ζητ�-
σει καµ¬α ®δια¬τερη γραµµατοσειρ�, τ¿ κε¬µενο δ�ν �χει στοιχειοθετηθεE µ� καµ¬α
�π¿ τv äv τÞρα γνωστ�v γραµµατοσειρ�v (Μπεκκ�ρι, Λ�àυ, κλπ.). LΑντL αÍτοÖ
χρησιµοποι�θηκε µ¬α γραµµατοσειρ� τCv ο®κογενε¬αv Τ�ϊµv (LΕλζεàρ γι� τοÌv
παλα¬µαχουv IΕλληνεv στοιχειοθ�τεv). Πρ¾κειται γι� τv κανονικ�v γραµµατο-
σειρ�v τοÖ Ω, δικCv µαv κατασκευCv. Τv Àνοµ�σαµε «Ω Σ�ριφ».

Σ�ν σχεδιαστ�v γραµµατοσειρFν, πρFτοv θ� Áµολογ�σω Åτι ο¯ γραµµατο-
σειρ�v Ω Σ�ριφ δ�ν εµναι οÑτε �ριστουργ�µατα τυπογραφικCv τ�χνηv, οÑτε Á
σχεδιασµ¾v τουv �χει τ¬ποτα παραπ�νω ν� προσφ�ρει �π¿ τ¿ συνηθισµ�νο Τ�-
ϊµv. Εµναι Åµωv τελε¬ωv κοιν¾χρηστεv, κα �χουν πολÌ περισσ¾τερουv χαρακτCρεv
�π¿ Áποιαδ�ποτε γραµµατοσειρ� στ¿ κ¾σµο. Π.χ. γι� τ� �λληνικ�, προσφ�ρουµε
Åλουv τοÌv συνδυασµοÌv τ¾νων κα πνευµ�των µ� τ� σËµàολα τοÖ µακροÖ κα τοÖ
βραχ�οv: ��α®¡?��η��υ...

Θελ�σαµε �π¬σηv ν� διορθÞσουµε λ¬γο τ¿ συνηθισµ�νο Τ�ϊµv: �τσι � πε-
ρισπωµ�νη τοÖ ãµ�γα εµναι πι¿ πλατει� �π¿ αÍτ�ν τοÖ ®Fτα (π. χ. πρ¤ωτο,
τε�ιχος). Κα προπαντ¿v προτε¬νουµε �να µεγ�λο �ριθµ¿ χαρακτ�ρων (� κανο-
νικ� γραµµατοσειρ� περι�χει 2335 χαρακτCρεv κα 6023 ρυθµ¬σειv �ποστ�σεων):
λατινικ� d¡ej  a l  a, λατινικ� γι� �φρικανικ�v γλFσσεv  |ƕƙ..., φωνητικ� γραφ�
ɠ¿áʦ..., κυριλλικ� γι� τ� ρωσσικ� davno �λλ� κα Åλεv τv �λλεv γλFσσεv ποÌ
χρησιµοποιοÖν κυριλλικ¿ �λφ�àητο d>Sə..., παλαιοκυριλλικ�, κα καµι� �κατοπε-
νηνταρι� πικτογρ�µµατα ☹☺☠✄... IΟλοι αÍτο ο¯ χαρακτCρεv δ�ν χρει�ζονται
καµ¬α ®δια¬τερη �γκατ�σταση: τ¿ Ω τοÌv διαθ�τει «�πL τ� µ�να του».

Πρν �ξετ�σουµε τv δι�φορεv δυνατ¾τητεv ποÌ �χουµε γι� τ� �λληνικ�, �v
δοÖµε πρFτα �να �λλο παρ�δειγµα, µ� περισσ¾τερεv γλFσσεv:

1 ?GRFXPHQWFODVV^DUWLFOH`
2 ?XVHSDFNDJH^RPHJD`>4<<<2924@
3 ?EDFNJURXQG^JUHHN`
4 ?ORDG^IUHQFK`
5 ?ORDG^XVHQJOLVK`
6 ?EHJLQ^GRFXPHQW`
7 ø!ââî 0ä/ã"ëà!$à 3ä# 3$�!è"/4ë1# 3'à 0ä/4*"'à èâ'22,à= 3! /â4îéæ3!/
8 æ 23ë æ/ ! 2$ââ/éä2á*#1 õä 1ë�/31> ýë�/= ! 2$ââ/éä2á*#$
9 öìá1"/ 1ëà/ä ?WRGD\1
10

11 ?EHJLQ^XVHQJOLVK`



Τ¿ Ω κα τ� HΕλληνικ�, � «Á �υλοv αÍλ¾v» 9

12 /RFDO W\SRJUDSKLFDO FRQYHQWLRQV PD\ GLIIHU LQ VHYHUDO ZD\V=
13 WKH DOSKDEHW/ SXQFWXDWLRQ/ K\SKHQDWLRQ1 :KDW GLG \RX VD\"
14 , VDLG= +\SKHQDWLRQ$ 7RGD\ LV ?WRGD\1
15 ?HQG^XVHQJOLVK`
16

17 ?EHJLQ^IUHQFK`
18 /HV W\SRJUDSKLHV GHV GLIIäUHQWHV ODQJXHV GLIIåUHQW HQ SOXVLHXUV
19 SRLQWV= O*DOSKDEHW/ OD SRQFWXDWLRQ/ OD FäVXUH1 4X*HVW0FH TXH YRXV
20 GLWHV" -H GLV= /D FäVXUH$ $XMRXUG*KXL RQ HVW OH ?WRGD\1
21 ?HQG^IUHQFK`
22 ?HQG^GRFXPHQW`

Τ¿ παρ�δειγµα αÍτ¿ δ¬νει :

Πολλ�α διακρ�ινουν τις τυπογραφ�ιες των διαφ�ορων γλωσσ£ων : το αλ-
φ�α1ητο, η στ�ιξη, ο συλλα1ισµ�ος. Τι ε�ιπατε ; Ε�ιπα : ο συλλα1ισµ�ος !
Σ�ηµερα ε�ιναι 26 Ιουν�ιου 1999.

Local typographical conventions may differ in several ways: the alphabet,
punctuation, hyphenation.What did you say? I said: Hyphenation! Today
is June 26, 1999.

Les typographies des diff¡erentes langues diff erent en plusieurs points :
l’alphabet, la ponctuation, la c¡esure. Qu’est-ce que vous dites ? Je dis : La
c¡esure ! Aujourd’hui on est le 26 juin 1999.

LΕκτ¿v �π¿ τ�ν �µεροµην¬α, κα � στ¬ξη διαφ�ρει : �σχετα µ� τ¿ �ν Á χρ�στηv
�φησε � Ãχι κεν¿ µπροστ� �π¿ τ¿ σηµεEο στ¬ξηv, τ¿ Ω �κολοËθησε τοÌv καν¾νεv
ποÌ ®σχËουν γι� κ�θε γλFσσα. Προσ�ξτε Åτι ζητAµε XVHQJOLVK κα Ãχι �πλFv
HQJOLVK γιατ Îπ�ρχουν κα τ� βρεττανικ� �γγλικ� ποÌ �χουν τελε¬ωv διαφορε-
τικοÌv καν¾νεv συλλαàισµοÖ.

Κα φυσικ� µπορεEτε ν� ζητ�σετε XVHQJOLVK σ�ν βασικ� γλFσσα τοÖ κειµ�-
νου, κα ?ORDG^JUHHN` γι� ν� φορτÞσετε τ� �λληνικ� σ�ν περαιτ�ρω γλFσσα.

Γι� πι¿ σËντοµα περ�σµατα �π¿ τ�ν µ¬α γλFσσα στ�ν �λλη �χουµε τv �ντο-
λ�v ?ORFDOXVHQJOLVK, ?ORFDOIUHQFK, ?ORFDOJUHHN, κλπ. Σ� τ¬ χρει�ζονται ; MΙσωv
Ãχι γι� τ¿ν συνδυασµ¿ �λληνικFν κα �γγλικFν, �λλ� �v Îποθ�σουµε Åτι συνδυ�-
ζετε �λληνικ� κα γαλλικ�· στ� θ�ση τοÖ γαλλικοÖ χαρακτ�ρα à (� θ�ση (3 στ¿ν
κÞδικα ∆ΟΤ 8859-1) Á ΕΛΟΤ 927 β�ζει τ¿ γρ�µµα Ù, �ν λοιπ¿ν χτυπ�σετε (2
τ¿ Ω δ�ν µπορεE ν� ξ�ρει Åτι πρ¾κειται γι� γαλλικ¿ à κα Ãχι γι� �λληνικ¿ Ù4.

4 ΑÍτ¿v εµναι κα Á λ¾γοv ποÌ στ¿ν κÞδικα τοÖ γαλλικοÖ παραδε¬γµατοv διαà�ζουµε dif-
fιrentes (ι �ντ γι� ¡e), diffθrent (θ �ντ γι�  e), κλπ. Τ¿ περιà�λλον «β�ρµπατιµ» στοιχειοθετεE
κÞδικα χρησιµοποιÞνταv µ¬α µ¾νο ∆ΜΩ: διαλ�ξαµε ν� εµναι � �λληνικ� ∆ΜΩ, θυσι�ζονταv
τοÌv κ�ποιουv τονισµ�νουv γαλλικοÌv χαρακτCρεv. NΑν ε°χαµε χτυπ�σει τ¿ κε¬µενο σ� ΓιοË-
νικοντ θ� βλ�πατε σωστ� κα τ� �λληνικ� κα τ� γαλλικ�.
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Τ� περιà�λλοντα XVHQJOLVK, JUHHN κλπ. δ�ν �λλ�ζουν τοÌv Åρουv «ΣχCµα»,
«Π¬νακαv», κλπ. γιατ θεωροÖµε Åτι αÍτο πρ�πει ν� �κολουθοÖν τ�ν βα-
σικ� γλFσσα τοÖ �ντËπου. Γι� ν� γ¬νει αÍτ¾, χρησιµοποιεEστε τv �ντολ�v
?XVHQJOLVKFDSWLRQV, ?JUHHNFDSWLRQV, ?IUHQFKFDSWLRQV, κλπ.
NΑv δοÖµε τÞρα τ¬ παραπ�νω δυνατ¾τητεv �χουµε.

4.2. Παραπ�νω δυνατ¾τητεv

4.2.1. Πολυτονικ¿ σËστηµα

Τ¿ �λληνικ¿ Ω, �φL  v στιγµCv χρησιµοποιεEτε τv γραµµατοσειρ�v Ω Σ�ριφ,
εµναι «�κ γενετCv» πολυτονικ¾. ΠFv χτυπAµε λοιπ¿ν �να πολυτονικ¿ κε¬µενο ;
HΥπ�ρχουν πολλο τρ¾ποι, κα θ� τοÌv �ναπτËξουµε Åλουv σ� κ�ποιο �π¾µενο
�ρθρο (Åπου θ� µιλ�σουµε κα γι� �κδ¾τεv κειµ�νου Åπωv τ¿ ΓιοËνιταϊπ, κα τ¿ν
Πολυτονιστ� τCv Ματζ�νταv). MΙσωv Á �πλοËστεροv τρ¾ποv — �φL  v στιγµCv
�χετε τ�ν δυνατ¾τητα ν� χτυπ�σετε µονοτονικ� �λληνικ� σ� ΕΛΟΤ 927 � Μ�κι-
ντοv — ν� εµναι Á �ξCv: χρησιµοποιÞνταv τ¿ ? γι� τ�ν δασε¬α, τ¿ ! γι� τ�ν ψιλ�,
τ¿  γι� τ�ν περισπωµ�νη, τ¿ C γι� τ�ν βαρε¬α κα τ¿ _ γι� τ�ν Îπογεγραµµ�νη.
Κα φυσικ� τ�ν Àξε¬α κα τ� διαλυτικ� ποÌ �δη διαθ�τει τ¿ σËστηµ� σαv. MΕτσι
χτυπFνταv

õC! ?1ââæàäãC! �/ !/4* ? æ# 23äèá æ# %"æ2äá!�!ä1 ä31 3Cä#
è"/áá/3!21ä"C1# � öí"ä4/ 1! äà/ä ©!1ã è1à13 æ#ª
�!â$3!àäã*1 ø '# %3$� /á1 â!ä�C!à ?íà/ �!â$3!àäãC! ã1ëá1à!>

�ποκτAτε τ�ν �ρχ� αÍτCv τCv παραγρ�φου.
LΕπαναλαµà�νω Åτι αÍτ¿v δ�ν εµναι παρ� �ναv τρ¾ποv �πL τοÌv πολλοËv. LΑλ-

λ�ζονταv λ¬γο τv �δη Îπ�ρχουσεv ∆ΜΩ µπορεEτε ν� µ�θετε στ¿ Ω ν� διαà�ζει
τ� δικ� σαv κε¬µενα, Åπωv κα �ν εµναι γραµµ�να αÍτ�.
LΕκτ¿v �π¿ τ�ν ε®σαγωγ� τοÖ κειµ�νου Îπ�ρχει κα τ¿ πρ¾àληµα τCv �µε-

ροµην¬αv κα τFν διαφ¾ρων Åρων ποÌ µπα¬νουν αÍτ¾µατα. ΜπορεE προσωπικ� ν�
εµµαι Àπαδ¿v τοÖ πολυτονικοÖ �λλ� Ãχι σ� σηµεEο ποÌ ν� µ�ν �ντιλαµà�νοµαι Åτι
99 % τFν HΕλλ�νων χρηστFν τοÖ Ω θ� προτιµ�σουν τ¿ µονοτονικ¿ σËστηµα. ΓιL
αÍτ¿ � �µεροµην¬α εµναι µονοτονικ�, τ¿ °διο κα ο¯ δι�φοροι Åροι. NΑν τοÌv θ�λετε
πολυτονικοÌv πρ�πει ν� ζητ�σετε τ�ν γλFσσα JUHHN µ� τ�ν �πιλογ�

?EDFNJURXQG>DFFHQWV SRO\WRQLF@^JUHHN`

Τ¿ °διο µπορεEτε ν� κ�νετε κα µ� τ¿ περιà�λλον JUHHN :

ø!â$3!àäãCæ ?æá1"!áæàë/=
?EHJLQ^JUHHN`>DFFHQWV SRO\WRQLF@
?WRGD\
?HQG^JUHHN`
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Κα φυσικ� Îπ�ρχει κα � �ντ¬θετη �πιλογ�: DFFHQWV PRQRWRQLF.
∆ι� τοË| λ�τρα| τ�| καθαρευοÊση| διαθ�τοµεν �π¬ση| τ�ν �πιλογ�ν

VW\OH NDWKDUHYRXVD µ�σ{ τ�| Áπο¬α| Á «Π¬νακα|» γ¬νεται «Π¬ναξ», � «Σελ¬δα»:

«Σελ¬|», κα τ¿ «βλ�πε»: «Åρα», τοÕ ÷�µατο| Áρè, Áρ�|, Áρ�, �ξ ο× κα «Åρασι|».

HΗ �πιλογ� τ�| καθαρευοÊση| �πιφ�ρει αÌτοµ�τω| τ�ν �πιλογ�ν τοÕ πολυτονικοÕ ã|

τονικοÕ συστ�µατο| κα τ�ν �ρχαιοπρεπ� στοιχειοθεσ¬αν τ�| �µεροµην¬α| : ?WRGD\
δ¬δει «κ�´ LΙουν¬ου cαj�θ´».

Κανονικ� θ� �πρεπε � �πιλογ� τCv καθαρεËουσαv ν� �λλ�ζει κα τοÌv καν¾-
νεv συλλαàισµοÖ: «προσφορ�» κ¾àεται προ-σφο-ρ� σËµφωνα µ� τοÌv καν¾νεv τCv
δηµοτικCv (�φοÖ Îπ�ρχει �λληνικ� λ�ξη ποÌ ν� �ρχ¬ζει µ� «σφ»), κα προσ-φο-
ρ� σËµφωνα µ� τοÌv καν¾νεv τCv καθαρεËουσαv κα τFν �ρχα¬ων (�πειδ� εµναι
σËνθετη λ�ξη �π¿ τ¿ «πρ¿v» κα «φορ�»). LΑλλ� µ�χρι στιγµCv δ�ν Îπ�ρχουν τ�
�παιτοËµενα δεδ¾µενα σ� κοιν¾χρηστη µορφ� (τ¿ LΑτελι� ΦλοËξουv Β¬ρουv χρη-
σιµοποιεE �παγγελµατικ� τ�τοιουv καν¾νεv συλλαàισµοÖ �λλ� δ�ν τοÌv διαθ�τει
στ¿ν κοιν¾χρηστο χFρο).

4.2.2. Τ� δËο β�τα

Εµναι µ�ροv τCv παραδοσιακCv γαλλικCv τυπογραφ¬αv τFν HΕλληνικFν ν� χρη-
σιµοποιοÖνται δÌο µορφ�v τοÖ βCτα: �να �ρχικ¿ κα �να µεσαEο (� τελικ¾) Åπωv
στv λ�ξειv βλ�àη, βαàοËρα, βεàα¬ωv, β¾µàα... Κανονικ� τ¿ Ω τηρεE αÍτ¿ν τ¿ν κα-
ν¾να, �λλ� µπορεEτε ν� τοÖ ζητ�σετε ν� µ�ν τ¿ κ�νει µ�σω τCv �πιλογCv:

?EDFNJURXQG>EHWD RQHIRUP@^JUHHN`

Τ¾τε φυσικ� παραµ�νει µ¾νο � �ρχικ� µορφ� τοÖ βCτα. HΗ �ντ¬θετη �πιλογ� εµναι
EHWD WZRIRUP.

ΣηµειÞνουµε Åτι κ�θε �πιλογ� τCv �ντολCv ?EDFãJURXQG µπορεE ν� χρησιµο-
ποιηθεE �π¬σηv µ� τ�ν �ντολ� ?ORDG κα τ¿ περιà�λλον JUHHN.

Παρ¾µοιεv ∆ΜΩ µποροÖν ν� γραφτοÖν πολÌ εÑκολα κα γι� τv �λλεv παραλ-
λαγ�v �λληνικFν γραµµ�των: π 7, φ 3, θ 2, ρ 4, κ 5 κλπ.

4.2.3. HΗ �λληνικ� �π¾στροφοv

Θ� �χετε σ¬γουρα προσ�ξει Åτι � ψιλ� εµναι σ� σχCµα πι¿ κοντ� �π¿ τ�ν λα-
τινικ� �π¾στροφο: «d’après, LΑλλ�»5. Κα λοιπ¾ν ; θ� πεEτε· αÍτ¿ δ�ν εµναι θ�µα
γραµµατοσειρAv κα µ¾νο ; Εµναι. MΕλα Åµωv ποÌ τ¿ °διο σχCµα µ� τ�ν ψιλ� πρ�-
πει ν� �χει κα � �λληνικ� �π¾στροφοv: «d’après, σL �να». Τ¿ πρ¾àληµα εµναι
Åτι Á ΕΛΟΤ 927 δ�ν προàλ�πει παρ� µ¾νο µ¬α �π¾στροφο, δηλαδ� τ�ν °δια γι�
τ¿ λατινικ¿ κα γι� τ¿ �λληνικ¿ �λφ�àητο. Τ¿ Ω χρησιµοποιεE µ¬α ∆ΜΩ γι� ν�
στοιχειοθετ�σει διαφορετικ� µ¬α �π¾στροφο ποÌ �κολουθεE �να �λληνικ¿ � �να

5 ∆υστυχFv πολλο IΕλληνεv �κδ¾τεv δ�ν τ¿ πρ¾σεξαν κα βιàλ¬α ποÌ �κδ¬δονται σ� πολυ-
τονικ¿ γιατ εµναι κε¬µενα τοÖ περασµ�νου α®Fνα κατακρεουργοÖνται...
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λατινικ¿ γρ�µµα. ΜπορεEτε ν� �ποενεργοποι�σετε αÍτ� τ�ν ∆ΜΩ µ�σω τCv �πι-
λογCv

?EDFNJURXQG>DSRVWURSKH ODWLQ@^JUHHN`

HΗ �ντ¬θετη �πιλογ� εµναι DSRVWURSKH GLIIHUHQW.

4.2.4. Τ¿ «σεληνιακ¿» σ¬γµα

IΟ]ο περ¬εργο κα �ν ]A] φα¬νεται, Îπ�ρχει κ¾]µο] ποÌ γρ�φει τ¿ ]¬γµα �τ]ι.
Ο¯ κριτικ�] �κδ¾]ει] �ρχα¬ων �λληνικFν τC] LΟξφ¾ρδη] τ¿ �χουν µ�λι]τα καθι-
ερÞ]ει. ^� περ¬πτω]η ποÌ θ�λετε ν� ]τοιχειοθετ�]ετε �να κε¬µενο µ� αÍτ¿ τ¿
βυζαντινοειδ�] «]εληνιακ¿» (lunate ]τ� �γγλικ�) ]¬γµα, γρ�ψτε τ¿ κε¬µεν¾ ]α]
κανονικ� (µ� µε]αEα κα τελικ� ]¬γµατα, γιατ ποι¿] ξ�ρει, µπορεE ν� �λλ�ξετε
γνÞµη...) κα ζητC]τε τ�ν �πιλογ�

?EDFNJURXQG>VLJPD OXQDWH@^JUHHN`

HΗ �ντ¬θετη �πιλογ� εµναι VLJPD WZRIRUP.

4.2.5. Ο¯ καταχρηστικο δ¬φθογγοι

IΟταν τον¬ζουµε µονοτονικ�, µποροÖµε ν� γρ�ψουµε «µ¬α» � «µια». Στ� δεË-
τερη περ¬πτωση τ¿ ®Fτα κα τ¿ �λφα προφ�ρονται σ�ν µ¬α συλλαà� (κα �τσι
Á τ¾νοv δ�ν χρει�ζεται). IΕναv τ�τοιοv συνδυασµ¿v φωνη�ντων (ποÌ προφ�ρονται
µαζ) λ�γεται καταχρηστικ¿v δ¬φθογγοv. Στv �ρχ�v τοÖ α®Fνα, Åταν � δηµοτικ�
δ�ν εµχε �κ¾µα �πισηµοποιηµ�νη Àρθογραφ¬α, πολλο �κδ¾τεv �γραφαν τοÌv κατα-
χρηστικοÌv διφθ¾γγουv σ�ν �ν�ποδα ®Fτα (� Ñψιλον) µ� περισπωµ�νη �π¿ κ�τω,
äv �ξCv: «Á ΓU�ννηv, τ¿ �µWαλο νU�νUαρο �πUασε µU� γUαγU� π�πUα».

ΣAv προτε¬νουµε µ¬α πολÌ �πλ� µ�θοδο ε®σαγωγCv τ�τοιου κειµ�νου: µι�
τελεEα µπροστ� �π¿ κ�θε ι, Ι, υ, Υ ποÌ θ�λετε ν� �ναποδογυρ¬σετε: .ι, .Ι, .υ,
.Υ. Γι� ν� �νεργοποι�σετε αÍτ� τ� µ�θοδο ε®σαγωγCv πρ�πει ν� χρησιµοποι�-
σετε τ�ν �πιλογ�6 :

?EDFNJURXQG>LQYHUWHGLRWD \HV@^JUHHN`

HΗ �ντ¬θετη �πιλογ� εµναι LQYHUWHGLRWD QR.

6 NΑv σηµειÞσουµε �δF Åτι θ� µποροËσαµε εÑκολα �π¬σηv ν� γρ�ψουµε µ¬α ∆ΜΩ ποÌ ν�
�λλ�ζει Åλα �νεξαιρ�τωv τ� «ια», «υα», κλπ. σ� «Uα», «Wα», κλπ.
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4.2.6. LΑριθµο, κερα´εv

Γι� ν� γρ�ψουµε �λληνικοÌv �ριθµοÌv χρησιµοποιοÖµε τ�ν �ντολ�
?JUHHNQXPEHU. ΜποροÖµε ν� ζητ�σουµε �ριθµοÌv µ�χρι τ¿ 109 − 1 δηλ. �να
δισεκατοµµËριο παρ� µ¬α µον�δα. Ο¯ κεραEεv µπα¬νουν αÍτ¾µατα. LΑπ¿ τ¿ �να
�κατοµµËριο κα π�νω τ¿ Ω β�ζει δËο �ριστερ�v κεραEεv. Μερικ� παραδε¬γµατα:
1 = α´, 16 = ι�´, 999 = j�θ´, 1962 = cαjξβ´, 1621962 = ccαχκαjξβ´, 2282654
= ccβσπβχνδ´, 999999999 = ccj�θj�θj�θ´. ΣηµειFστε Åτι σ� περιπτÞσειv Åπωv
τοÖ 123000 = cρκγ Åπου δ�ν Îπ�ρχουν �κατοντ�δεv, δεκ�δεv κα µον�δεv, δ�ν
µπα¬νει δεξι� κεραEα, πρ¿v �ποφυγ�ν παρεξηγ�σεωv: τ¿ cρκγ´ εµναι 120003
�νF τ¿ cρκγ εµναι 123000 (β�àαια τ¿ cρκγ´ µπορεE κ�λλιστα ν� σηµα¬νει κα
100023: δ�ν ξ�ρουµε �ν τ¿ «κ» �φορA τv δεκ�δεv � τv δεκ�δεv χιλι�δων· αÍτ¿
τ¿ γενικ¾τερο πρ¾àληµα τοÖ �ριθµητικοÖ συστ�µατοv εµναι �νεξ�ρτητο �π¿ τ�ν
θ�λησ� µαv7).

NΑν θ�λετε κεφαλα¬ουv �ριθµοÌv, σ�v προτε¬νουµε ν� συνδυ�σετε αÍτ� τ�ν
�ντολ� µ� τ�ν ?XSSHUFDVH :

!ýà 3 '_ 2'3æ"ë'_ !í31ä ?XSSHUFDVH^?JUHHNQXPEHU^4<69``1

θ� δÞσει «LΕν τG σωτηρ¬} �τει cΑkΛd´».

IΟσον �φορA τ¿ν �ριθµ¿ 6 Îπ�ρχουν δËο δυνατ¾τητεv: � ν� χρησιµοποι�-
σετε τ¿ δ¬γραφο «στ», Åπωv αÍτ¿ συνηθ¬ζεται σ�µερα, � τ¿ �ριθµητικ¿ γρ�µµα
στ¬γµα «�». NΑν προτιµAτε τ¿ δεËτερο8, τ¾τε πρ�πει ν� ζητ�σετε τ�ν �πιλογ�

?EDFNJURXQG>QXPEHUVL[ VWLJPD@^JUHHN`

HΗ �ντ¬θετη �πιλογ� εµναι QXPEHUVL[ VLJPDWDX. HΗ κεφαλαEα µορφ� τοÖ στ¬γ-
µατοv ποÌ περι�χεται στv γραµµατοσειρ�v Ω Σ�ριφ εµναι καθαρ� δικ� µαv
πρ¾ταση: [ (�να κεφαλαEο σ¬γµα µ� �να µικρ¿ ταÖ ν� κρ�µεται �π¿ κ�τω).

NΑν � πρ¾τασ� µαv σAv φα¬νεται α®σθητικ� �µφισàητ¬σιµη, µπορεEτε ν� χρη-
σιµοποι�σετε �να πι¿ κλ�σσικ¾ κεφαλαEο στ¬γµα (ποÌ µοι�ζει πι¿ πολÌ µ� αÍτ¿
τCv µονοτυπ¬αv), τ¿ «Õ». Γι� ν� τ¿ χρησιµοποι�σετε, πρ�πει ν� ζητ�σετε τ�ν
�πιλογ�:

?EDFNJURXQG>QXPEHUVL[ ROGVWLJPD@^JUHHN`

7 Θ� µποροËσαµε ν� τ¿ λËσουµε β�ζονταv µικρ� κεν� �ν�µεσα στv µον�δεv, τv χιλι�δεv
κα τ� �κατοµµËρια· �λλ� αÍτ¿ δ�ν θ� προκαλοÖσε παραπ�νω σËγχυση ;
8 Εµναι �ξιοσηµε¬ωτο Åτι � Νεοελληνικ� Γραµµατικ� τοÖ Μαν¾λη Τριανταφυλλ¬δη, ΟΕ∆Β
1982, χρησιµοποιεE �να ΣΤ στ� σελ¬δα 228 κα �να κεφαλαEο Στ¬γµα στ� σελ¬δα 107.



14 Γι�ννηv Χαραλ�µπουv κα Τζáν Πλα¬ηv

4.2.7. Γρ�µµατα ποÌ χρει�ζονται γι� τ� �ρχα´α

ΠρFτα �πL Åλα πρ�πει ν� πF Åτι π�λεψα µ� τοÌv ψυχολογικοÌv φραγµοÌv ποÌ
µοÖ �µειναν �π¿ τ¿ σχολεEο, Åπου µ�θαµε Åτι τ� βραχ�α φων�εντα δ�ν πα¬ρνουν
ποτ� περισπωµ�νη. IΟπωv στ� µαθηµατικ� µαθα¬νει κανεv πολÌ �ργ¾τερα Åτι τ¿
�µ¬τονο δ�ν περιορ¬ζεται στ¿ δι�στηµα [−1, 1] Åπωv µAv πιπ¬λιζαν τ� µυαλ� �π
χρ¾νια, �λλ� µπορεE κ�λλιστα ν� εµναι κα 2, 10, � Áποιοσδ�ποτε �λλοv �ριθµ¿v,
�τσι χρει�σθηκε ν� περ�σω τ� τρι�ντα γι� ν� �ντιληφθF Åτι σ� πολλ� �ρχαEα
κε¬µενα τ¿ �ψιλον κα τ¿ Ãµικρον µποροÖν κ�λλιστα ν� π�ρουν περισπωµ�νη.
Πρ¾κειται γι� τοÌv προδρ¾µουv τοÖ µακροÖ φων�εντοv �τα (�νF τ�ν °δια �ποχ�
τ¿ �τα �παιζε τ¿ν ρ¾λο τCv δασε¬αv) κα τοÖ ãµ�γα. Μ� διστ�σετε λοιπ¿ν ν�
γρ�ψετε �à�ρτα a, �, �, b, Æ, É : τ¿ Ω σAv τ¿ �πιτρ�πει κα ο¯ κ�ποιοι φιλ¾λογοι
(τCv παλαιAv σχολCv) ποÌ µAv δ�ρνανε κ�ποτε γι� κ�τι τ�τοιουv λ¾γουv �χουν πι�
�κλε¬ψει.
HΟρισµ�να γρ�µµατα εµναι �παρα¬τητα γι� τ� �ρχαEα: τ¿ δ¬γαµµα v V κα τ¿

(�λφαàητικ¿) κ¾ππα \ 9. Γι� ν� τ� �ποκτ�σετε, χτυπCστε  é  û γι� τ¿ δ¬γαµµα
(«°σον» κα µετ� «βCτα») κα  ã  þ γι� τ¿ �λφαàητικ¿ κ¾ππα («°σον» κα µετ�
«κ�ππα»). NΑν δ�ν σAv �ρ�σει τ¿ v κα προτιµAτε τ¿ Ô, ζητCστε τ�ν �πιλογ�:

?EDFNJURXQG>GLJDPPD DOW@^JUHHN`

HΗ �ντ¬θετη �πιλογ� εµναι GLJDPPD VWG.

4.2.8. Συµπ�ρασµα

IΟλεv αÍτ�v ο¯ �πιλογ�v σAv �πιτρ�πουν ν� προσαρµ¾σετε τ¿ �λληνικ¿ κε¬µενο
στ� µ�τρα κα στv �ν�γκεv σαv. ΜπορεEτε ν� τv συνδυ�σετε, κα �ν θ�λετε ν�
τv γρ�ψετε µ� πι¿ �ναγνÞσιµο τρ¾πο, παρεµà�λλονταv κεν� � �λλ�ζονταv σειρ�,
Åπωv γι� παρ�δειγµα:

?EDFNJURXQG>EHWD RQHIRUP/
VLJPD OXQDWH/
QXPEHUVL[ ROGVWLJPD/
GLJDPPD DOW@^JUHHN`

5. Τ¬ πρ�πει ν� �ποφËγετε

HΟρισµ�να πακ�τα Ãχι �πλFv εµναι �χρηστα γι� τ¿ Ω, �λλ� κινδυνεËουν ν�
προκαλ�σουν συµπλοκ�v: τ¿ Βαà�λ, τ¿ LQSXWHQF κα τ¿ IRQWHQF.
NΑν χρησιµοποιεEτε Μ�κιντοv κα �χετε γρ�ψει τ¿ �λληνικ¿ κε¬µενο σ� κωδι-

κοσελ¬δα Μ�κιντοv, τ¾τε χρησιµοποιεEστε τ�ν �πιλογ�:

?EDFNJURXQG>LQSXW PDFLQWRVK@^JUHHN`

ΣL Åλεv τv �λλεv περιπτÞσειv (κωδικοσελ¬δεv ΕΛΟΤ 927, ∆ΟΤ 8859-7, ΓιοËνι-
κοντ) δ�ν χρει�ζεται καµ¬α παραπ�νω �ντολ� � �πιλογ�.
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6. Τ¬ µ�νει ν� γ¬νει �κ¾µα

HΩv γνωστ¾ν, � τ�χνη µακρ� �λλ� Á β¬οv βραχËv. LΕνG τ¿ Ω �κπληρεE τv
ÎποχρεÞσειv του — κα µ� τ¿ παραπ�νω — Áρισµ�να βοηθητικ� προγρ�µ-
µατα δυστυχFv παραµ�νουν �κεE ποÌ βρισκ¾ντουσαν κι¾λαv πρν δ�κα χρ¾νια: τ¿
0DNHLQGH[ κα τ¿ %LE7H; δυστυχFv δ�ν εµναι συµàατ� µ� τ¿ ΓιοËνικοντ. MΕτσι �ν
θ�λετε εÍρετ�ρια � βιàλιογραφ¬εv µ� �λληνικ� κα γαλλικ� αÍτ¾µατα ταξινοµη-
µ�να κα µ� τ�ν σωστ� �λφαàητικ� σειρ�, θ� πρ�πει ν� περιµ�νετε �κ¾µα λ¬γο.

Σ¬γουρα τ¿ πρ¾àληµα δ�ν Îφ¬σταται Åταν µ�νουµε σ� µ¬α κωδικοσελ¬δα: π.χ.
µποροÖµε ν� �ναµε¬ξουµε �λληνικ� κα �γγλικ�. LΑλλ� δυστυχFv κ�θε προσπ�-
θει� µαv ν� �ξηγ�σουµε στ¿ 0DNHLQGH[ Åτι Á χαρακτCραv (3 �λλοτε εµναι γαλλικ¿
à κα �λλοτε �λληνικ¿ Ù, χαλ�ει µοιραEα τ�ν �λφαàητικ� σειρ�...

7. Τελικ¿ συµπ�ρασµα

Ε°δαµε σ� αÍτ¿ τ¿ �ρθρο τ�ν «�πιφ�νεια» τοÖ �λληνικοÖ Ω, δηλαδ� τv �ντο-
λ�v, τ� περιà�λλοντα κα τv �πιλογ�v µ� τ� ÁποEα �ρχεται σ� �παφ� Á χρ�στηv.
MΙσωv σ� κ�ποιο �λλο �ρθρο, ν� περιγρ�ψουµε τ¬ γ¬νεται στ� παρασκ�νια, πFv
εµναι Àργανωµ�νεv ο¯ γραµµατοσειρ�v, κλπ. LΕπ¬σηv σ� �να µελλοντικ¿ τεÖχοv τοÖ
ΕÍτËπου θ� �ναφερθοÖµε στ¿ πFv ν� προσαρµ¾σετε �λλεv γραµµατοσειρ�v στ¿
Ω.

ΑÍτ¿ ποÌ χρειαζ¾µαστε �µεσα εµναι ν� τ¿ δοκιµ�σετε κα ν� µAv πεEτε τv
�ντυπÞσειv κα �µπειρ¬εv σαv. Μ� ξεχνAτε Åτι �ν προσφ�ρει αÍτ�v τv κ�ποιεv
δυνατ¾τητεv κα Ãχι κ�ποιεv �λλεv, εµναι γιατ αÍτ�v �τυχε ν� �χουµε ÎπL Ãψιν
µαv κα Ãχι τv �λλεv. Μ� χαρ� θ� �ξετ�σουµε κ�θε παραπ�νω ®δ�α ποÌ µπορεE
ν� �χετε, γιL αÍτ¿ µ� διστ�σετε ν� �πικοινων�σετε µαζ¬ µαv, � ν� τ�ν �ναφ�ρετε
στ�ν �λεκτρονικ� λ¬στα τοÖ Ω, στ¿ RPHJD#HQV1IU9.

9 Γι� ν� γ¬νετε µ�λοv τCv λ¬σταv, στ�λνετε τ¿ καθιερωµ�νο µ�νυµα 68%6&5,%( 20(*$ στ�ν
διεËθυνση OLVWVHUY#HQV1IU.


