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Καλοί μου φιλόλογοι,

μὴ βαρᾶτε, ποὺ τόλμησα καὶ μπῆκα
στ’ ἀμπελοχώραφά σας!

῎Ενοχος ἐξ ἀμελείας

Abstract

Existing TEX hyphenation patterns for typesetting modern Greek
texts do not take into accound the grammatical differences between the
old polytonic (multi-accent) writing system and the new monotonic (uni-
accent) writing system. Also, those patterns have been found to contain
several hyphenation mistakes. To correct this, new hyphenation patterns
were written from scratch based on the rules of the Greek grammar. This
paper describes the logic behind the new hyphenation patterns and the
inherent difficulties in automatic hyphenation of Greek texts. The new
hyphenation patterns, which can be used with the greek option of babel

or Dryllerakis’ GreeKTEX, are available for free from CTAN.

1. EÊsagwgŸ

῞Οσοι στοιχειοθετοῦν ἑλληνικὰ κείμενα μὲ τὸ TEX ἢ τὸ LATEX, ἴσως δοῦν
τὴν λέξη πυκνότητα κομμένη μεταξὺ τοῦ κάππα καὶ τοῦ νῦ, δηλ. ὡς πυκ-νό-
τη-τα. ῎Ισως ἐπίσης νὰ ἐκπλαγοῦν βλέποντας τὴν λέξη ἰσθμὸς κομμένη μεταξὺ
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τοῦ δευτέρου καὶ τοῦ τρίτου συμφώνου ὡς ἰσθ-μός. Σύμφωνα μὲ τοὺς κανόνες
τῆς ἑλληνικῆς γραμματικῆς, ἡ πρώτη λέξη συλλαβίζεται ὡς πυ-κνό-τη-τα, γιατὶ
ὑπάρχει λέξη ἑλληνικὴ ποὺ νὰ ἀρχίζει ἀπὸ κάππα-νῦ, π.χ., κνήμη. ῞Οσο γιὰ τὴν
δεύτερη λέξη, ὁ σωστὸς συλλαβισμός της εἶναι ἰ-σθμός, ἐπειδὴ ἕνα σύμπλεγμα
τριῶν ἢ περισσοτέρων συμφώνων δὲν διασπᾶται ἐὰν ὑπάρχει λέξη ἑλληνικὴ ποὺ
νὰ ἀρχίζει ἔστω ἀπὸ τὰ δύο πρῶτα σύμφωνα τοῦ συμπλέγματος, π.χ., σθένος.

Στὸ Internet βρίσκουμε τέσσερα ἀρχεῖα μὲ κώδικες (patterns) γιὰ τὸν συλλα-
βισμὸ ἑλληνικῶν κειμένων μὲ τὸ TEX: τὸ rgrhyph.tex τοῦ Γ. Χαραλάμπους [1],
τὸ grkhyphen.tex τοῦ Κ. Δρυλλεράκη [2], τὸ gehyphen.tex τοῦ Γ. Μοσχο-
βάκη [3] καὶ τὸ grhyph.tex τοῦ C. Beccari [4]. Παρακάτω δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε
μὲ τὸ ἀρχεῖο τοῦ Δρυλλεράκη [2], ἐφ’ ὅσον αὐτὸ δὲν ἀποτελεῖ τίποτα ἄλλο ἀπὸ
μία περιορισμένη ἔκδοση τοῦ rgrhyph.tex (σὲ κάποια γραμμὴ τοῦ ἀρχείου αὐ-
τοῦ παρεμβάλλεται ἡ ἐντολὴ \endinput καὶ ἕνα σχόλιο ὅτι τὸ TEX παρουσιάζει
πρόβλημα μνήμης). ᾿Επίσης δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὸ ἀρχεῖο κωδίκων συλλαβι-
σμοῦ τοῦ Μοσχοβάκη [3], ἐπειδὴ οἱ κώδικες αὐτοὶ εἶναι πολὺ περιορισμένοι καὶ
ἐπειδὴ τὸ ὅλο πακέτο greektex τοῦ ἴδιου συγγραφέα εἶναι φτιαγμένο κυρίως γιὰ
τὸ λειτουργικὸ σύστημα DOS, ποὺ τώρα πιὰ εἶναι ξεπερασμένο.

᾿Εκτὸς ἀπὸ τὰ παραδείγματα πού προαναφέραμε, οἱ κώδικες συλλαβισμοῦ ἑλ-
ληνικῶν ὅλων αὐτῶν τῶν ἀρχείων παρουσιάζουν πολλὰ ἄλλα λάθη καὶ ἐλλείψεις.
Οἱ κώδικες τοῦ Beccari [4] χωρίζουν λανθασμένα ὁρισμένα συμπλέγματα ἐκ τῶν
ὁποίων ἀρχίζουν ἀρχαῖες ἑλληνικὲς λέξεις δμ (δμώς = δοῦλος), δν (δνοφερός
= ζοφερός ἢ σκοτεινός), τλ (τλημωσύνη = φτώχια ἢ μιζέρια). Οἱ ἴδιοι κώδικες
δὲν ἐπιτρέπουν τὸν χωρισμὸ ἀρχικῶν φωνηέντων. Τέλος, δὲν λαμβάνεται καμία
μέριμνα γιὰ συμπλέγματα τριῶν ἢ περισσοτέρων συμφώνων.

Παρομοίως, στοὺς κώδικες τοῦ Χαραλάμπους [1] δὲν περιλαμβάνεται κανένα
σύμπλεγμα τριῶν ἢ περισσοτέρων συμφώνων, μὲ μοναδικὴ ἐξαίρεση τὸ σθμ, τὸ
ὁποῖο παρουσιάζεται ὀρθῶς ὡς ἀδιάσπαστο. Τὰ ρινικὰ συμπλέγματα γκ, μπ καὶ ντ
παρουσιάζονται ὡς ἀδιάσπαστα, κάτι ποὺ δὲν ἰσχύει στὴν γραμματικὴ τοῦ πολυ-
τονικοῦ [5]. Στοὺς κώδικες τοῦ Χαραλάμπους βρίσκουμε ἀκόμα τὸν λανθασμένο
χωρισμὸ τοῦ συμπλέγματος τμ (τμῆμα) καὶ τὴν παράθεση πλήθους κωδίκων γιὰ
τὴν ἀπαγόρευση (χωρὶς ἐμφανὴ λόγο) τοῦ συλλαβισμοῦ τῶν δύο τελευταίων γραμ-
μάτων κάθε λέξης.

Γιὰ νὰ διορθωθεῖ ἡ κατάσταση αὐτή, οἱ κώδικες συλλαβισμοῦ ἑλληνικῶν γιὰ
τὸ TEX κατὰ τὴν τυποποίηση 7-bit τοῦ Levy [6] ἔπρεπε νὰ ξαναγραφοῦν. (Οἱ
ἐλάχιστες διαφορὲς μεταξὺ τῶν κωδικοποιήσεων τῶν ἑλληνικῶν χαρακτήρων κατὰ
Χαραλάμπους [1], Δρυλλεράκη [2] ἢ κατὰ τὴν ἑλληνικὴ ἐπιλογὴ τῆς babel [7] δὲν
ἐπηρεάζουν τοὺς κώδικες συλλαβισμοῦ.) Παρακάτω, θὰ δοῦμε πῶς συλλαβίζει τὸ
TEX, πῶς σχεδιάσθηκαν οἱ νέοι κώδικες συλλαβισμοῦ τῶν νεοελληνικῶν (μὲ τὶς
ἰδιαιτερότητες τοῦ μονοτονικοῦ καὶ τοῦ πολυτονικοῦ), καθὼς καὶ ἕνα πείραμα ποὺ
ἀποδεικνύει τὴν ἀνωτερότητα τῶν νέων κωδίκων.
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2. PÀc sullabÐzei tä TEX

῾Ο τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο συλλαβίζει τὸ TEX ἕνα ὁποιοδήποτε κείμενο περι-
γράφεται στὸ TEXbook [8]. ῾Ο Χαραλάμπους [9] ὡστόσο ἐξηγεῖ καλύτερα τὸν
ἀλγόριθμο συλλαβισμοῦ τοῦ TEX:

«῾Οταν τὸ TEX δημιουργεῖ μία φόρμα ὅπως τὴν plain ἢ τὴν latex,
διαβάζει ὁρισμένες πληροφορίες ἀπὸ τὸ ἀρχεῖο hyphen.tex (ἢ ἀπὸ
τὸ UShyphen.tex, τὸ FRhyphen.tex, κ.ἄ.ὅ.), τὸ ὁποῖο περιέχει τοὺς
κώδικες συλλαβισμοῦ μίας συγκεκριμένης γλώσσας. Οἱ κώδικες αὐτοὶ
εἶναι σειρὲς γραμμάτων ποὺ χωρίζονται ἀπὸ ἀριθμούς, ὅπως x1y2z.
῾Η ἀρχὴ εἶναι ἡ ἀκόλουθη:

— ᾿Εὰν τὸ σύνολο τῶν κωδίκων εἶναι κενό, τότε ὁ συλλαβισμὸς δὲν
ἐπιτρέπεται.

— ᾿Εὰν ὑπάρχει ὁ κώδικας x1y, τότε ἐπιτρέπεται ὁ χωρισμὸς τῶν
x-y σὲ ὅλες τὶς λέξεις ποὺ περιέχουν τὸ σύμπλεγμα xy. ᾿Εὰν ὁ
κώδικας ἔχει τὴν μορφὴ x1yzw, τότε ἐπιτρέπεται ὁ χωρισμὸς τῶν
x-y μόνο στὴν περίπτωση ἐκείνη ὅπου μετὰ τὸ xy ἀκολουθεῖ τὸ
σύμπλεγμα zw .

— ᾿Εὰν ὑπάρχει ὁ κώδικας x1y καὶ ὁ κώδικας x2yabc, τότε τὸ
σύμπλεγμα xy χωρίζεται πάντοτε, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν περίπτωση ὅπου
μετὰ τὸ xy ἀκολουθεῖ τὸ σύμπλεγμα abc. Μὲ ἄλλα λόγια, ὁ
ἀριθμὸς 2 δείχνει μία ἐξαίρεση στὸν κανόνα ‘τὸ x χωρίζεται ἀπὸ
τὸ y’.

— Τὸ ἴδιο ἰσχύει μὲ μεγαλύτερους ἀριθμούς: ὁ ἀριθμὸς 3 δείχνει
μία ἐξαίρεση σὲ κώδικες συλλαβισμοῦ μὲ ἀριθμὸ 2, κ.ο.κ. [. . . ]

— Μία τελεία ἐμπρός (ἢ μετά) ἀπὸ ἕναν κώδικα δείχνει ὅτι ὁ κώδι-
κας αὐτὸς ἰσχύει στὴν ἀρχή (ἢ στὸ τέλος) μίας λέξης. Κατὰ τὸν
τρόπο αὐτό, ὁ κώδικας .xy2z. ἰσχύει μόνο στὴν περίπτωση τῆς
λέξης ‘xyz’.»

῍Ας ὑποθέσουμε λοιπὸν ὅτι ἔχουμε ἔχουμε μία σειρὰ ἀπὸ κώδικες γιὰ τὸν
συλλαβισμὸ ἑλληνικῶν προσαρμοσμένους στὴν τυποποίηση 7-bit κατὰ Levy [6]
(τὸ πῶς δημιουργοῦμε ἀυτοὺς τοὺς κώδικες, θὰ τὸ ἐξηγήσουμε παρακάτω):

a1

e1

...

2l1l

...
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καὶ ἂς ὑποθέσουμε ἐπιπλέον ὅτι θέλουμε νὰ στοιχειοθετήσουμε ἕνα κείμενο ἑλ-
ληνικὸ ποὺ περιέχει τὴν λέξη ἀλλά.

Ἀρχικῶς, μὲ τοὺς κώδικες, ἑτοιμάζουμε μία κατάλληλη φόρμα, π.χ., τὴν φόρμα
mygreek.fmt. Κατόπιν, ἑτοιμάζουμε τὸ ἀρχεῖο μὲ τὸ κείμενο ποὺ θέλουμε νὰ
στοιχειοθετήσουμε, π.χ., mytext.tex.

᾿Επειδὴ στὴν ἑλληνικὴ τυπογραφία ἐπιτρέπεται ἡ ἐγκατάληψη ἑνὸς καὶ μόνου
χαρακτήρα στὸ δεξιὸ ἢ στὸ ἀριστερὸ ἄκρο τῆς ἀράδας, στὸ ἀρχεῖο mytext.tex,
πρῶτα ἐπιλέγουμε τὴν γλώσσα ἐργασίας

\selectlanguage{greek}

καὶ κατόπιν ὁρίζουμε:

\righthyphenmin=1

\lefthyphenmin=1

Μετὰ ἀκολουθεῖ τὸ κείμενο

...

>all’a

...

Τρέχουμε κατόπιν τὸ ἀρχεῖο mytext.tex μὲ τὸ TEX:

tex &mygreek.fmt mytext.tex

῞Οταν τὸ TEX συναντήσει τὴν λέξη ἀλλά (>all’a), μὲ βάση τὸν κώδικα a1 ἀ-
ποφασίζει νὰ τὴν κόψει μεταξὺ τοῦ ἀ καὶ τοῦ πρώτου λ. ῞Ομως ὁ κώδικας 2l1l
ἐμποδίζει τὸ κόψιμο πρὶν ἀπὸ δύο λάμβδα. ᾿Εφ’ ὅσον τὸ 2 εἶναι μεγαλύτερο τοῦ 1,
ὁ δεύτερος κώδικας-κανόνας ὑπερισχύει καὶ τὸ TEX εἶναι τελικῶς ἀναγκασμένο
νὰ συλλαβίσει τὴν λέξη ὡς ἀλ-λά, ποὺ εἶναι καὶ γραμματικῶς ὁρθό.

3. <H dhmiourgÐa beltiwmènwn kwdÐkwn sullabismoÜ giĂ

tĂ nèa állhnikĹ

῾Η δημιουργία κωδίκων συλλαβισμοῦ εἶναι μία ἐπίπονη προσπάθεια. Κάθε
γλώσσα ἔχει τὶς ἰδιαιτερότητές της. ᾿Επιπλέον, διαφορὲς στὸν τρόπο συλλαβι-
σμοῦ παρουσιάζονται καὶ μεταξὺ διαφορετικῶν διαλέκτων τῆς ἴδιας γλώσσας. Τὸ
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πλέον γνωστὸ παράδειγμα εἶναι ἡ ἀγγλικὴ γλώσσα, λέξεις τῆς ὁποίας συλλαβί-
ζονται κατὰ ἕναν τρόπο σύμφωνα μὲ τὴν βρετανικὴ γραμματική καὶ κατὰ ἄλλο
τρόπο σύμφωνα μὲ τὴν ἀμερικανικὴ γραμματική. Στὴν περίπτωση τῆς ἑλληνικῆς
γλώσσας, οἱ κανόνες συλλαβισμοῦ διαφέρουν ἀναλόγως μὲ τὸ ἐὰν πρόκειται γιὰ

— ἀρχαῖα ἑλληνικά ἢ καθαρεύουσα [10],

— νέα ἑλληνικὰ στὸ πολυτονικὸ σύστημα τοῦ Τριανταφυλλίδη [5], ἢ

— νέα ἑλληνικὰ στὸ περιορισμένο πολυτονικὸ σύστημα τῆς περιόδου 1976–
1981 [11] ἢ στὸ σύγχρονο μονοτονικὸ σύστημα [12].

Μία λύση γιὰ τὴν δημιουργία κωδίκων συλλαβισμοῦ εἶναι μὲ τὴν χρήση τοῦ
προγράμματος PATGEN [13], ποὺ ὅμως ἀπαιτεῖ τὴν τροφοδοσία ἑνὸς ὁλοκλήρου λε-
ξικοῦ σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφὴ προκειμένου νὰ δώσει σωστοὺς κώδικες μὲ ὅλες τὶς
πιθανὲς ἐξαιρέσεις. Μία ἄλλη λύση λιγώτερο χρονοβόρα (ἄρα πιὸ πρακτική) εἶναι ἡ
«ἐξέταση τῶν κρυφῶν μηχανισμῶν συλλαβισμοῦ καὶ ἡ συγγραφὴ κωδίκων ποὺ ἀν-
τιστοιχοῦν στὰ ἀναλυτικὰ βήματα [τῶν γραμματικῶν κανόνων] συλλαβισμοῦ» [9].
Τὴν λύση αὐτή, ποὺ ἐπέλεξαν ὅλοι ὅσοι συνέταξαν κώδικες συλλαβισμοῦ ἑλληνι-
κῶν γιὰ τὸ TEX, ἀκολουθοῦμε ἐδῶ γιὰ τὴν δημιουργία νέων βελτιωμένων κωδίκων
γιὰ τὸ πλῆρες πολυτονικὸ σύστημα τοῦ Τριανταφυλλίδη καὶ γιὰ τὸ σύγχρονο μο-
νοτονικὸ σύστημα. Τὸ περιορισμένο πολυτονικὸ σύστημα τῆς Μεταπολίτευσης θὰ
τὸ ἀγνοήσουμε μιᾶς καὶ οἱ κανόνες συλλαβισμοῦ τοῦ συστήματος αὐτοῦ εἶναι ὅ-
μοιοι μ’ αὐτοὺς τοῦ μονοτονικοῦ. ῎Αλλωστε, εἶναι πιὸ ἔντιμο να χρησιμοποιοῦμε
τὸ πολυτονικὸ σύστημα στὴν πλήρη μορφή του καὶ ὄχι κουτσουρεμένο!

Οἱ κανόνες συλλαβισμοῦ καὶ οἱ ἀντίστοιχοι κώδικες ἔχουν ὡς ἐξῆς:

(α) ῞Ενα σύμφωνο ἀνάμεσα σὲ δύο φωνήεντα συλλαβίζεται μὲ τὸ δεύτερο φωνῆεν

Μὲ ἄλλα λόγια, μία ἁπλὴ λέξη χωρίζεται σὲ συλλαβὲς μετὰ ἀπὸ κάθε φωνῆεν:
π.χ., τη-λε-ό-ρα-ση. Οἱ ἀντίστοιχοι κώδικες εἶναι: a1 e1 h1 i1 o1 u1 w1. Γιὰ
τὸ πολυτονικὸ προσθέτουμε μερικοὺς ἀκόμα κώδικες γιὰ τὴν ἀποφυγὴ χωρισμοῦ
μεταξὺ φωνήεντος καὶ ὑποδιαστολῆς: a4|1 h4|1 w4|1.

(β) Τὰ δίψηφα φωνήεντα δὲν χωρίζονται

Οἱ ἀντίστοιχοι κώδικες εἶναι: a2i a2’i . . . u2<‘i u2<~i. Μεταξὺ τῶν κωδίκων
αὐτῶν παρεμβάλλουμε ὁρισμένες ἐξαιρέσεις: ’a3u ’e3u ’o3u ’u3i.

(γ) Οἱ καταχρηστικοὶ δίφθογγοι δὲν χωρίζονται

Αὐτὸ σημαίνει ὅτι δὲν χωρίζονται συνδυασμοί φωνηέντων ποὺ προφέρονται σὲ μία
συλλαβή. Οἱ φθογγικοὶ συνδυασμοὶ τῶν καταχρηστικῶν διφθόγγων εἶναι συνήθως
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τὰ α-ι, ε-ι καὶ ο-ι ποὺ εἴτε εἶναι ἄτονα εἴτε τονίζονται στὸν πρῶτο φθόγγο (π.χ.,
ἀη-δό-νι, ζεϊ-μπέ-κης, ἀ-πόει-δα, ρόι-δι, κ.ἄ.ὅ.), καὶ τὰ ι-α, ι-ε καὶ ι-ο ποὺ εἴτε εἶναι
ἄτονα εἴτε τονίζονται στὸν δεύτερο φθόγγο (π.χ., ἀ-μυα-λιά, θη-λιές, Μα-ριώ,
κ.ἄ.ὅ.). Οἱ ἀντίστοιχοι κώδικες συλλαβισμοῦ γιὰ τὸ TEX εἶναι: a2h a2"i . . . i2a
i2’a . . . u2~w. Μεταξὺ αὐτῶν τῶν κανόνων παρεμβάλλονται κάποιες ἐξαιρέσεις:
’a3h . . . <u3. ῾Ορισμένοι συνδυασμοί φωνηέντων ἄλλοτε ἀποτελοῦν καταχρηστι-
κὸ δίφθογγο καὶ ἄλλοτε ὄχι, ὁπότε προφέρονται χωριστὰ σὲ δύο συλλαβές: π.χ.,
βόη-θα καὶ ἀ-πό-η-χος, ποιός καὶ ἠ-θο-ποι-ός. Δυστυχῶς, τὸ TEX δὲν μπορεῖ νὰ
διακρίνει τέτοια λιγώτερο ἐμφανὴ παιχνιδίσματα τῆς γλώσσας μας. ῞Ομως εἶναι
προτιμώτερο νὰ συλλαβίσει τὴν λέξη κακοποιὸς ὡς τρισύλλαβη (κα-κο-ποιὸς) ἀντὶ
γιὰ τετρασύλλαβη (κα-κο-ποι-ὸς), παρὰ νὰ συλλαβίσει τὴν λέξη μιὰ ὡς δισύλλαβη
(μι-ὰ) ἀντὶ γιὰ μονοσύλλαβη.

(δ) Τὰ σύμφωνα — ἁπλὰ καὶ δίψηφα — στὴν ἀρχή ἢ στὸ τέλος λέξεων δὲν
ἀποτελοῦν συλλαβές

Οἱ ἀντίστοιχοι κώδικες εἶναι: 6b. 6g. 6gk. . . . 6y. .b6 .g6 .gk6 . . . .y6.
Στοὺς κώδικες αὐτούς, προσθέτουμε μερικοὺς ἀκόμα γιὰ τὴν περίπτωση ἐλλειπῶν
λέξεων ποὺ τελειώνουν μὲ ἀπόστροφο: 6’’ 6b’’ 6g’’ . . . 6y’’.

(ε) Τὰ διπλὰ σύμφωνα χωρίζονται

Οἱ ἀντίστοιχοι κώδικες εἶναι: 4b1b 4g1g . . . 4r1r 4>r1<r 4s1s . . . 4y1y.

(ϛ) Συνδυασμοὶ δύο ἢ περισσοτέρων συμφώνων, ἐκ τῶν ὁποίων δύο πρώτων δὲν
ἀρχίζει ἑλληνικὴ λέξη, χωρίζονται μετὰ τὸ πρῶτο σύμφωνο

Οἱ ἀντίστοιχοι κώδικες εἶναι: 4b1z . . . 4y1q. Μεταξὺ αὐτῶν τῶν κωδίκων, παρεμ-
βάλλονται κάποιοι ἄλλοι γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση ὁρισμένων τριπλῶν συμφωνικῶν
συνδυασμῶν:

4r5g2m (ἔρ-γμα) tz2m (μάνα-τζμεντ)
4r5j2m (πορ-θμός) sj2m (ἰ-σθμός)
4l5k2m (Ἀλ-κμήνη) 4g5k2f (Φραγ-κφούρτη)
4n5k2f (Φραν-κφούρτη) 4r5k2m (δαρ-κμά)
4g5x2t (ἐ-λέγ-ξτε) 4r5x2t (ὑ-πάρ-ξτε)
st2f (φα-στφουντάδικο) 4r5q2m (δαρ-χμά)
4m5y2t (λάμ-ψτε)

Στοὺς παραπάνω κώδικες γιὰ τὰ τριπλὰ σύμφωνα, θὰ μπορούσαμε νὰ προσθέσουμε
καὶ ἄλλους γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση κυρίως ξενικῶν λέξεων. Γιὰ παράδειγμα, θὰ
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μπορούσαμε νὰ προσθέσουμε τὸν κώδικα 4r5l2s γιὰ νὰ συλλαβισθεῖ τὸ ὄνομα
Κάλρσον ὡς Κάρ-λσον. ῞Ομως κάτι τέτοιο εἶναι ἐξαιρετικὰ ἐπίπονο (ὑπάρχουν
πάμπολλες ξενικὲς λέξεις ποὺ περιέχουν συνδυασμοὺς τριπλῶν συμφώνων ποὺ
δὲν ὑπάρχουν στὴν ἑλληνικὴ γλώσσα), ἀλλὰ ἴσως καὶ ἄσκοπο (ἴσως νὰ εἶναι πιὸ
φυσικὸ νὰ χωριστεῖ ἡ λέξη τοῦ προηγουμένου παραδείγματος ὡς Κάρλ-σον).

(ζ) Στὴν περίπτωση πολυτονικοῦ κειμένου, τὰ ρινικὰ συμλέγματα γ-κ, μ-π καὶ
ν-τ χωρίζονται. Ἀντιθέτως, τὰ δίψηφα (ἄρρινα) γκ, μπ καὶ ντ δὲν χωρίζονται

Αὐτὴ εἶναι ἡ μοναδικὴ ουσιαστικὴ διαφορὰ μεταξὺ τοῦ πολυτονικοῦ καὶ τοῦ μονο-
τονικοῦ. Στὸ περιορισμένο πολυτονικὸ [11] καὶ στὸ μονοτονικὸ [12], οἱ συνδυασμοὶ
γκ, μπ καὶ ντ δὲν χωρίζονται ποτέ.

῎Ετσι, στὴν περίπτωση τοῦ πολυτονικοῦ καὶ μόνο, ἔχουμε τοὺς κώδικες 4g1k,
4m1p καὶ 4n1t. Τὰ γκ, μπ καὶ ντ εἶναι γενικῶς ἔρρινα [5]. ῾Ομως, ὅταν βρίσκονται
μετὰ ἀπὸ ἄλλα σύμφωνα εἶναι ἄρρινα: π.χ., ἀρ-γκό, ἄλ-μπου-ρο, σεβ-ντάς. Παρο-
μοίως εἶναι ἄρρινα σὲ λέξεις ξενικῆς προέλευσης: π.χ., κα-ρα-γκιό-ζης (τουρκ.),
᾿Ι-μπρα-ήμ (ἀραβ.), μπι-ντές (γαλλ.), κ.ἄ.ὅ. Τὶς λέξεις ξενικῆς προέλευσης μὲ τὰ
ἄρρινα γκ, μπ καὶ ντ τὶς ἀντιμετωπίζουμε ὅπως ὁ Χαραλάμπους [9] ἀντιμετωπίζει
τὶς σύνθετες λέξεις τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν: Μὲ βάση τὸ ἐτυμολογικὸ λεξικὸ τοῦ
Ἀνδριώτη [14] καταστρώνουμε ἕναν κατάλογο ἀπὸ κώδικες ποὺ ἀντιστοιχοῦν στὰ
ἀρχικὰ μέρη τέτοιων λέξεων:

.giou5g2ko γιου-γκοσλάβος

.kara5g2ki καρα-γκιόζης

... . . .

.qa5n2tr χάντρα

.qa5n2tr χαντρῶν

Τὶς ἄκλιτες ξενικὲς λέξεις μὲ ἄρρινα γκ, μπ καὶ ντ, π.χ., ἀ-μπα-ζούρ, τί-γκα,
κ.λπ., τὶς συγκεντρώνουμε στὸ σύνολο τῶν ἐξαιρέσεων \hyphenation{...}. ῾Ο
πλήρης κατάλογος αὐτῶν τῶν ξενικῶν λέξεων, κλιτῶν καὶ ἄκλιτων, μὲ ἄρρινα
γκ, μπ καὶ ντ δίνεται στὸ Παράρτημα τοῦ ἄρθρου. Εἶναι πολὺ πιθανὸ ὅτι κάποιες
λέξεις ἀπουσιάζουν ἀπὸ τὸν κατάλογο. ῞Ομως εἶναι πολὺ εὔκολο νὰ προστεθοῦν
σὲ μελλοντικὲς ἐκδόσεις τῶν κωδίκων συλλαβισμοῦ.

Γιὰ τὸ μονοτονικό, οἱ μόνοι κώδικες ποὺ προσθέτουμε εἶναι γιὰ ὁρισμένες
ἐμφανεῖς περιπτώσεις ἔρρινων τριπλῶν συνδυασμῶν: 4g1kt (ἐ-λεγ-κτής), 4m1pt
(ά-μεμ-πτος), 4n1tz (νε-ραν-τζιά) κὰι 4n1ts (βιο-λον-τσέ-λο).

(η) Καταλήξεις διπλῶν ἢ τριπλῶν συμφώνων δὲν ἀποτελοῦν συλλαβές

Πρόκειται γιὰ ὁρισμένες ἀρχαϊκὲς καταλήξεις ἢ καταλήξεις ξενικῶν λέξεων ποὺ ἔ-
χουν εἰσέλθει ἄκλιτες στὴν γλώσσα μας, ὅπως -κλ (πι-νάκλ), -νς (ἕλ-μινς), κ.ἄ.ὅ.
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Οἱ καταλήξεις αὐτὲς συνήθως ἀποτελοῦνται ἀπὸ δύο σύμφωνα, ἐκ τῶν ὁποίων ἴ-
σως ἀρχίζει ἑλληνικὴ λέξη. Σὲ τέτοιες περιπτώσεις, σύμφωνα μὲ τὸν κανόνα (α)
θὰ εἴχαμε λανθασμένους συλλαβισμοὺς ὅπως: τά-κτ, κ.λπ. Γιὰ νὰ ἀποφύγουμε
τέτοια λάθη, ἐλέγξαμε ὅλες τὶς καταλήξεις τῆς Νέας ῾Ελληνικῆς Γλώσσας στὸ
ἀντίστροφο λεξικὸ τοῦ Κουρμούλη [15] καὶ προσθέσαμε τοὺς ἀκόλουθους κώδι-
κες: 6br. 6kl. 6kt. . . . 6tr. 6ft..

(θ) Συνδυασμοὶ διψήφων συμφώνων χωρίζονται

Πρόκεται γιὰ ὁρισμένους σπάνιους συνδυασμοὺς ξενικῆς προέλευσης ποὺ ἀπο-
τελοῦνται ἀπὸ δύο δίψηφα σύμφωνα ὅπως, π.χ., μπ-ντ (ρομπ-ντε-σάμπρ). Γιὰ
τὴν ἀντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων, προσθέτουμε τοὺς κώδικες: 6g2k5m2 . . .
6ts5n2t. (Οἱ κώδικες αὐτοὶ διαφέρουν κάπως στὴν περίπτωση τοῦ μονοτονικοῦ
ἐξ αἰτίας τῆς διαφορετικῆς ἀντιμετώπισης τῶν ρινικῶν συμπλεγμάτων.)

4. VEna peÐrama

Μὲ τοὺς βελτιωμένους κώδικες συλλαβισμοῦ, δημιουργήσαμε μία νέα φόρμα
bplain γιὰ τὰ ἀγγλικὰ καὶ τὰ ἑλληνικά (ἡ bplain εἶναι μία φόρμα σὰν τὴν plain,
μὲ τὴν διαφορά ὅτι ἐπιτρέπει τὴν συνύπαρξη πολλῶν γλωσσῶν [16]). Δημιουργή-
σαμε ἐπίσης ἕνα ἀρχεῖο ποὺ περιέχει τὶς παρακάτω γραμμές:

\lefthyphenmin=1

\righthyphenmin=1

\language=1

\def\mygreektext{>Eke’inh t‘hn P’empth...

.

.

... to~u Ma’"iou.}

\showhyphens{\mygreektext}

\vfill\eject\end

(Τὸ πλῆρες κείμενο δίνεται στὸ Σχ. 1.) Τέλος, τρέξαμε τὸ ἀρχεῖο μὲ τὸ TEX:

tex ἀρχεῖο &bplain hy-test

Ἀπὸ τὸ ἀρχεῖο .log μετρήσαμε τὶς ἀστοχίες (δηλ., θέσεις στὶς ὁποῖες τὸ TEX
δὲν ἔβαλε ἑνωτικό) καὶ τὰ σφάλματα (δηλ., θέσεις στὶς ὁποῖες τὸ TEX ἔβαλε κατὰ
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λάθος ἑνωτικό). Κατόπιν, ἐπαναλάβαμε τὸ ἴδιο πείραμα μὲ τοὺς κώδικες συλλα-
βισμοῦ τοῦ Χαραλάμπους [1] καὶ τοῦ Beccari [4]. Τὰ ἀποτελέσματα, ποὺ παρου-
σιάζονται στὸν Πίνακα 1, δείχνουν σαφῶς τὴν ἀνωτερότητα τῶν νέων κωδίκων.
Οἱ νέοι κώδικες δὲν παρουσίασαν κανένα σφάλμα. Οἱ ἐλάχιστες ἀστοχίες (3%)
ποὺ παρουσίασαν οἱ νέοι κώδικες ὀφείλονται ἀποκλειστικῶς καὶ μόνο σὲ ὁρισμέ-
νους συνδυασμοὺς φωνηέντων ποὺ ἐκλαμβάνονται ὡς καταχρηστικοὶ δίφθογγοι,
ἐνὼ στὴν πραγματικότητα δὲν εἶναι. ῞Οπως ἐξηγήσαμε παραπάνω, μὲ τοὺς νέους
κώδικες συλλαβισμοῦ, τὸ TEX ἐκλαμβάνει ὡς καταχρηστικοὺς διφθόγγους ὅλους
τοὺς συνδυασμοὺς φωνηέντων ποὺ ἀπὸ τὴν γραφὴ εἶναι πρακτικῶς ἀδύνατο νὰ
διακρίνουμε ἐὰν πρόκειται γιὰ καταχρηστικοὺς διφθόγγους ἢ μή.

>EkeÐnh tŸn Pèmpth, å kÔrioc >Iwsăf, å mparmpèrhc kaÈ mìnimoc âqjrìc mac,
mpĺke sĂ sÐfounac stŸn aÎlă mac ki Łrqise nĂ oÎrliĹzei íti tä trellä ka-
tsÐki mac, Ź âponomazìmenh {>AmĹljeia}, êfage tĂ nerĹntzia tou. <H lĹmyh stä
moustĹki toÜ {taqusbarnistĺ} � ń ĆlliÀc {Êsopedwtĺ} � geÐtonĹ mac eÚqe â-
xafanisteØ kaÈ tä gìhtrì tou êmoiaze nĂ êqei traumatisteØ Ćnepanìrjwta. {JĂ
sŘc kĹmw mănusin!}, gkĹrize, {diĂ tä dèndro mou tä rhmagmènon!}. TŸn ápomènh,
gÔreue śc ĆpozhmÐwsh miĂ dwdekĹda ĆbgĹ. <O mpĹrmpac mac å >Alèkoc, poÌ eÒqe
ĆnalĹbei ân mèrei tä rìlo toÜ patèra mac Ćpä tìte poÌ âkeØnoc qĹjhke stŸn
>AlbanÐa, toÜ eÚpe mà tŸ qarakthristikŸ qwriĹtikh proforĹ tou: {Dàfl mfl làc
brà Łnjrwpe, tÐ sfl êkamei toÌ katsÐkfl? ToÌ katsÐkfl dà ntrÿei nirĹtzia � âliàc
trÿei!} <O aÊsqräc geÐtonac âpèmene stä biolÐ tou kaÐ, stŸn komporumwsÔnh kaÈ
tä jumì tou, mpèrdeue lèxeic pantelÀc Łsqetec: {Dàn eÒmeja ĆltrouðstaÐ, kÔrioi!
NĹ êbgù Ź oÊkÐa ÍmÀn eÊc tä sfurÐ! JĂ sŘc mhnÔsw eÊc tä ÍpojhkofulĹkeion,
eÊc tä ÍpourgeØon! Dàn eÚnai dunatän tĂ proðìnta ÍmÀn nĂ gÐnontai brÀsic mÐac
aÊgìc!} EÒde ki Ćpìeide Ź mĹna mac daneÐsthke pènte ĆbgĂ Ćpä tän jeiì mac,
êbale ki Łlla áftĂ dikĹ mac kaÈ tĂ pĺge stä {kakopoiä mÐasma}, ípwc sună-
jize nĂ ĆpokaleØ tän kÔrio >Iwsăf. . . TŸn jumŘmai Ćkìma mà tĂ maÜra roÜqa
kaÈ tä ĆsfrĹgisto panèri stĂ qèria thc, âmpräc Ćpä tä {Ćnupèrblhton} platÔ-
skalo toÜ ĆrqontoqwriĹth mparmpèrh � źra poÌ êdue å ąlioc stŸ jĹlassa,
éna Žlektrofìro ŹliobasÐlema toÜ Maòou.

Σχῆμα 1: Τὸ κείμενο ποὺ χρησιμοποιήθηκε κατὰ τὴν δοκιμὴ τῶν κωδίκων συλ-
λαβισμοῦ.

Πίνακας 1: Συγκριτικὰ ἀποτελέσματα δοκιμῆς κωδίκων συλλαβισμοῦ νέων ελλη-
νικῶν.

Σφάλματα Ἀστοχίες
Ἀρχεῖο κωδίκων (%) (%)
rgr-hyph.tex [1] 25 13
grhyph.tex [4] 3 16
Νέοι βελτιωμένοι κώδικες 0 3
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5. PoÜ jĂ breØte toÌc nèouc kÿdikec sullabismoÜ

Οἱ νέοι κώδικες συλλαβισμοῦ βρίσκονται σὲ δύο ἀρχεῖα ποὺ φέρουν τὰ ὀνόματα
GRPhyph?.tex γιὰ τὸ πολυτονικὸ κὰι GRMhyph?.tex, ὅπου ? εἶναι ὁ ἀριθμὸς
τῆς τρέχουσας ἔκδοσής τους (2). Τὰ ἀρχεῖα αὐτὰ μπορεῖτε νὰ τὰ λάβετε μὲ ftp
ἀπὸ τὸν κατάλογο pub/TeX/greek/hyphen στὸν κόμβο τοῦ ∗ǫϕτ∗ (obelix.ee.
duth.gr). Θὰ τὰ βρεῖτε ἐπίσης στοὺς ἀντίστοιχους καταλόγους τοῦ CTAN.

᾿Ελπίζουμε ὅτι τὰ ἀρχεῖα τῶν βετιωμένων κωδίκων συλλαβισμοῦ γιὰ τὰ νέα
ἑλληνικὰ θὰ ἐνσωματωθοῦν στὶς μελλοντικὲς ἐκδόσεις τῆς ἑλληνικῆς ἐπιλογῆς τῆς
babel καὶ τοῦ ᾿Ωμέγα. Εὐελπιστοῦμε ἐπίσης ὅτι σύντομα θὰ μᾶς δωθεῖ ἡ εὐκαιρία
νὰ παρουσιάσουμε καὶ τοὺς κώδικες συλλαβισμοῦ γιὰ τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικά.

EÎqaristÐec

῾Ο συγγραφέας θὰ ἤθελε νὰ ἐκφράσει τὶς εὐχαριστίες του πρὸς τὸν κ. Σπύρο
Κωνσταντᾶτο, λέκτορα Κλασικῶν Σπουδῶν στὸ ΠανεπιστήμιοMcGill τοῦ Κανα-
δᾶ, γιὰ τὶς πολύτιμες συμβουλές του.

BibliografÐa

[1] Γ. Χαραλάμπους (1990), rgrhyph.tex, vers. 1.1. CTAN: tex-archive/
language/greek/yannis.

[2] Κ. Ι. Δρυλλεράκης (1994), grkhyphen.tex, GreeKTEX, vers. 4.0α.
ftp://laotzu.doc.ic.ac.uk/pub/tex.

[3] Γ. Μοσχοβάκης (1994), gehyphen.tex.CTAN: tex-archive/language/
greek/greektex.

[4] C. Beccari (1997), grhyph.tex (1997). CTAN: tex-archive/language/
greek/package-babel/hyphenation.

[5] Μ. Α. Τριανταφυλλίδης (1975), Μικρὴ Νεοελληνικὴ Γραμματική, β′ ἔκδ.
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ParĹrthma

Κατάλογος συμπλεγμάτων ἀπὸ κλιτές λέξεις ξενικῆς προέλευσης ποὺ περιέχουν
ἄρρινα δίψηφα σύμφωνα γκ, μπ καὶ ντ. Μερικὲς ἀπαραίτητες ἐξαιρέσεις

παρουσιάζονται μὲ ἐσωτερικὴ ὀδόντωση.

γκ

bg2k

4l5g2k

4n5g2k

4r5g2k

sg2k

4t5g2k

.giou5g2ko giou-gkoslĹboc
5g2krant. Bìlgko-gkrant
>emi5g2kr âmi-gkrèc
>i5g2kou Ê-gkouĹna
>’intri5g2k >intri5g2k Òntri-gka
.kara5g2ki kara-gkiìzhc
.ma5g2ki’o ma-gkiìroc
.mpa5g2k mpa-gkatèla mpa-gkèta
.mpi5g2k mpi-gkìnia
.nt’a5g2kl ntĹ-gkla
.nta5g2kl nta-gklarĹc
.xe5g2k .x’e5g2k xe-gkĹstri
.saltip’a5g2k saltipĹ-gkoc
.si5g2k si-gkoÔna
.sp’a5g2k .spa5g2k spĹ-gkoc spa-gkorammènoc
.fi’o5g2k .fio5g2k fiì-gkoc fio-gkĹki
.qo’uli5g2k .qouli5g2k qoÔli-gkan qouli-gkanismìc

μπ

4z5m2p

4l5m2p

4n5m2p

4r5m2p

sm2p

>ala5m2pou Ćla-mpournèzika
>’a5m2ak >a5m2p’ak Ł-mpakoc
>a5m2pan Ć-mpanìzi
>a5m2p’ar >a5m2p~ar >a5m2par Ć-mpĹra Ć-mparÿnw

>a6m3p’ari >a6m3pari Ćm-pĹri
>a5m2pr Ć-mprÐ
>ara5m2p Ćra-mpĹc
>arlo’u5m2p >arlo~u5m2p >arlou5m2p ĆrloÔ-mpa
.b’o5m2pir .bo5m2pir bì-mpirac bo-mpiriasmènoc
.g’a5m2pi .ga5m2pi gĹ-mpia
.ze"i5m2p zeð-mpèkikoc
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>i5m2pra Ê-mpraăm
.kala5m2pa kala-mpalÐki
.kal’i5m2pr .kali5m2pr kalÐ-mpra kali-mprĹrw
.ka5m2p’ad ka-mpĹdikoc
.ka5m2par’e .ka5m2par‘e .ka5m2pare ka-mpa-rè ka-mparetzoÔ
.ka5m2p’in .ka5m2p~in .ka5m2pin ka-mpÐna ka-mpinèc
.k’a5m2pot .ka5m2p’ot .ka5m2pot kĹ-mpoto ka-mpotÐnoc
.kara5m2p kara-mpÐna kara-mpinièroc

.kara6m3p’ol .kara6m3pol karam-pìla
.karna5m2p karna-mpÐti
.ke5m2p ke-mpĹp ke-mpaptzăc ke-mpèc
.koli5m2pr koli-mprÐ
.kolo’u5m2pr .kolo~u5m2pr .kolou5m2pr koloÔ-mpra
.k’o5m2pr .ko5m2pr kì-mpra

.ko6m3pr’ess .ko6m3press kom-prèssa
.kontra5m2p kontra-mpĹso kontra-mpĹnto
.koulo’u5m2pr .koulo~u5m2pr .koulou5m2pr kouloÔ-mpra
.kou5m2po’u .kou5m2po~u .kou5m2pou kou-mpoÔri kou-mpoÔrac
.kwlo’u5m2pr .kwlo~u5m2pr .kwlou5m2pr kwloÔ-mpra
.li5m2pr li-mprèto
.l’o5m2p lì-mpu lì-mpi
.manit’o5m2p manitì-mpa
5m2pa5m2p mpa-mpĹc mpa-mpĹkac mpa-mpèshc

qazo-mpa-mpĹc
5m2p’a5m2p mpĹ-mpw

.mpa6m3p’aki .mpa6m3paki mpam-pĹki
.mpasketm2p mpaske-tmpwlÐstac
.mpasi5m2pouz mpasi-mpouzoÜkoc
5m2p’ehc. 5m2pehc. 5m2p’ehs. 5m2pehs. Petrì-mpehc k.Ł.í.
5m2p’eh. 5m2peh. 5m2p’ehdec.

5m2p’ehdes. 5m2p’ehdwn.

5m2p’e5m2p 5m2pe5m2p mpè-mphc mpè-mpa mpe-mpèkoc
bouturo-mpe-mpèc

.mpi5m2p mpi-mperì mpi-mpelì
5m2pogi nero-mpogiĹ lado-mpogiĹ
.mp’o5m2pir .mpo5m2pir mpì-mpirac mpo-mpiriasmènoc
.mpo5m2p’ot .mpo5m2pot mpo-mpìta
.mpou5m2po’un .mpou5m2po~un .mpou5m2poun mpou-mpoÔnac mpou-mpounÐzw
.n’o5m2pel .no5m2pel nì-mpel no-mpelÐstac
.nt’o5m2pr .nto5m2pr ntì-mproc nto-mprosÔnh
.x’e5m2p .xe5m2p xè-mparkoc
>’o5m2po >o5m2po î-mpoe æ-mpoòstac
.re5m2p re-mpèthc
.r’e5m2p rè-mpeloc
.repo’u5m2pl .repou5m2pl repoÔ-mplika repou-mplikĹnoc
.ro5m2p ro-mpìt ro-mpotikă
r’o5m2pa r’o5m2pe r’o5m2pw ro5m2p~w rì-mpa gkarntarì-mpa
ro5m2pa ro5m2pe ro5m2pw paliìro-mpa

tro6m3p tr’o6m3p trom-pìni trìm-pa
.rou5m2p rou-mpÐni
.sa2m5pot sa-mpotĹz sa-mpotĹrw
.s’e5m2pr sè-mproc
.ska5m2pab ska-mpabÐa
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.sno5m2p sno-mparÐa sno-mpismìc
s’o5m2pa s’o5m2pe s’o5m2pw so5m2pa sì-mpa xulì-sompa
so5m2pe so5m2pw so5m2p~w

.so’u5m2p .sou5m2p soÔ-mpitoc

.tabla5m2p tabla-mpĹc

.ta5m2p ta-mpoÔri ta-mpoÔ ta-mplĹc ta-mpèla
ta-mpakièra

.ta6m3peram tam-peramènto

.ta6m3po~url .ta6m3po’url tam-poÜrlo
.te5m2pes te-mpesÐri
.tz’a5m2p .tza5m2p tzĹ-mpa tza-mpatzăc
.tzana5m2p tzana-mpèthc tzana-mpetiĹ
.tzi5m2p Tzi-mpoutÐ Tzi-mpalÐ
.tzou5m2p tzou-mpèc
.t’o5m2pr .to5m2pr tì-mproc to-mprosÔnh
.tra5m2p’al .tra5m2pal tra-mpĹla tra-mpalÐzomai
.tra5m2po~uk .tra5m2po’uk .tra5m2pouk tra-mpoÜkoc tra-mpoukismìc
.ts’a5m2pa .tsa5m2pa tsĹ-mpa tsa-mpatzăc
.tsi5m2po’uk .tsi5m2pouk tsi-mpoÔki
.tsi5m2po’us .tsi5m2pous tsi-mpoÔsi
.f’a5m2prik .fa5m2prik fĹ-mprika
.fra5m2p fra-mpalĹc
.qa5m2p qa-mpĹri qa-mpèri
.q’o5m2p qì-mpu qì-mpi
.qontro5m2pa qontro-mpalĹc

ντ

b5n2t

z5n2t

l5n2t

mn2t

r5n2t

sn2t

>a5n2t’atz Ć-ntĹtzio
>atra5n2t’e >atra5n2t‘e Ćtra-ntèc
.b’i5n2te .bi5n2te bÐ-nteo bi-nteokĹmera
.giaqou5n2t giaqou-ntăc
.gibe5n2t gibe-ntÐzw
.gk’ai5n2t .gk’a"i5n2t .gka"i5n2t gkĹi-nta
.likbi5n2tar likbi-ntarismìc
.ka5n2ta"’i .ka5n2ta"i ka-ntaòfi
.ka5n2tr ka-ntrÐlia
.ma"i5n2t mað-ntanìc
.ma5n2t’am .ma5n2t‘am .ma5n2tam ma-ntĹm ma-ntamÐtsa
.ma5n2t’em .ma5n2tem ma-ntèmi
.me"i5n2t’a .me"i5n2ta með-ntĹni
.mo5n2t’el .mo5n2tel mo-ntèlo mo-ntelismìc
mo5n2t’ern mo5n2tern mo-ntèrno metamo-nternismìc
.mpal’a5n2t .mpala5n2t mpalĹ-nta
.mpa5n2tan mpa-ntanĹc
.mpe5n2t mpe-ntèli mpe-ntèni
.mpi5n2t mpi-ntèc
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.mpou5n2ta mpou-ntalĹc

.mpou5n2tr mpou-ntroÔmi

.nisa5n2t nisa-ntÐri

.nta5n2t nta-ntĹ

.ntermpe5n2t ntermpe-ntèrhc
5n2t’iban mpaoulo-ntÐbano
.ntou5n2to’uk .ntou5n2to~uk ntou-ntoÔka
.ntou5n2touk

.xe5n2t x’e5n2t xe-ntÔnw xè-ntutoc
>o5n2t’a >o5n2t‘a >o5n2t~a æ-ntĹc
.reze5n2t reze-ntĹ
.re5n2t’i .re5n2ti re-ntÐkolo
.ro~u5n2t .ro’u5n2t roÜ-ntoc
.se5n2t’ef .se5n2tef se-ntèfi
.se5n2to~u .se5n2to’u .se5n2tou se-ntoÜki
.tsa5n2t’i .tsa5n2ti tsa-ntÐla tsa-ntÐri
.fastfou5n2t fastfou-ntĹdiko
.qa5n2to qa-ntoÔmhc
.q’a5n2tr .qa5n2tr qĹ-ntra qa-ntrÀn
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Κατάλογος ἄκλιτων λέξεων ξενικῆς προέλευσης ποὺ περιέχουν ἄρρινα δίψηφα
σύμφωνα γκ, μπ καὶ ντ. Οἱ λέξεις αὐτὲς περιέχονται στὸ σύνολο

\hyphenation{...} to u ¿arqe’iou GRPhyph?.tex.

ἀ-λέ-γκρο
ἀ-μπα-ζοὺρ ἀ-μπα-ζούρ ἀ-μπα-ζοῦρ
ἀ-ντί-ο
ἀ-ουτ-σάι-ντερ ἀ-ουτ-σάϊ-ντερ
γιά-ντες
Ζιμ-πά-μπου-ε
κα-σκα-ντὲρ κα-σκα-ντέρ
κο-με-ντὶ κο-με-ντί
Λα-μπρα-ντὸρ Λα-μπρα-ντόρ
λί-μπι-ντο
λου-μπὲν λου-μπέν λοῦ-μπεν
μα-ρα-μποὺ μα-ρα-μπού μα-ρα-μποῦ
με-ντα-γιὸν με-ντα-γιόν
μέ-ντι-ουμ μέ-ντι-α
νε-γκλιζὲ νε-γκλιζέ
ντε-μο-ντὲ ντε-μο-ντέ
πο-γκρὸμ πο-γκρόμ
ρα-ντὰρ ρα-ντάρ
σα-μπὸ σα-μπό
σλό-γκαν
στού-ντι-ο
τί-γκα


