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Η σχέση του TEX με τα ελληνικά ξεκίνησε πριν από 25 χρόνια περίπου, με
τις πρώτες γραμματοσειρές του Sylvio Levy. ΄Εκτοτε, η σχέση αυτή συ-
νεχίστηκε με διάφορα πακέτα, την ελληνική επιλογή του babel, τις γραμ-
ματοσειρές του Beccari, το Ω κ.λπ., για να καταλήξει σήμερα στο πακέτο
xgreek του X ELATEX. Το X ELATEX παρέχει μοναδικές ευκολίες, όπως χρήση
γραμματοσειρών OpenType, αυτόματη εναλλαγή γλωσσών και κανόνων
συλλαβισμού, κ.ά. ΄Ολα αυτά τα πλεονεκτήματα του X ELATEX για τη στοι-
χειοθεσία ελληνικών παρουσιάζονται συνοπτικά στο παρόν άρθρο.

X ELATEX and Greek, by Apostolos Syropoulos — The relationship of
TEX with the Greek language started about 25 years ago, with the first
Greek fonts created by Sylvio Levy. Since then, this relationship has
continued with various packages, the greek option of babel, Beccari’s
fonts, etc., to today’s xgreek package for X ELATEX. X ELATEX offers unique
conveniences such as the use of OpenType fonts, automatic change of
languages and hyphenation rules, etc. All these advantages of X ELATEX
for the typesetting of Greek are presented briefly in this paper.

΄Οπως έχει αναφερθεί επανειλημμένα στις σελίδες του Ευτύπου, το X ETEX και

κατ’ επέκταση το X ELATEX μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη στοιχειοθεσία

ελληνικού κειμένου.

΄Ομως με ποιο τρόπο αντιμετωπίζονται οι ιδιαιτερότητες της ελληνικής τυπο-

γραφίας; Το πακέτο xgreek εμπεριέχει τα καλύτερα στοιχεία όλων εκείνων των

εργαλείων που αναπτύχθηκαν εδώ και περίπου μία εικοσαετία. Πριν όμως παρου-

σιάσουμε όλες αυτές τις δυνατότητες, θα ήταν καλύτερα να παρουσιαστεί το έργο

όλων εκείνων των ανθρώπων που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο συνέβαλαν στη

δημιουργία και στην εξέλιξη των εργαλείων αυτών.
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46 Α. Συρόπουλος

1 Η ελληνική ψηφιακή τυπογραφία και το

TEX

Στα μέσα τις δεκαετίας του 1980, ο Sylvio Levy [1] σχεδίασε με το METAFONT

τις πρώτες ελληνικές γραμματοσειρές για χρήση με το TEX. Οι γραμματοσειρές

αυτές ήταν τύπου Didot, κυρίως επειδή ταίριαζαν με τις κύριες γραμματοσειρές

Computer Modern που χρησιμοποιεί το TEX. Οι γραμματοσειρές αυτές είναι πο-

λυτονικές και, λόγω του ότι τότε ήταν σε κοινή χρήση το ASCII, είχαν κωδικο-

ποιηθεί ανάλογα. Με απλά λόγια, στη θέση των λατινικών χαρακτήρων είχαν μπει

οι ελληνικοί και έτσι κάποιος πληκτρολογούσε λατινικούς χαρακτήρες στο αρχείο

εισόδου για να λάβει ελληνικές γλυφές στην έξοδο.

΄Ενα ενδιαφέρον στοιχείο αυτών των γραμματοσειρών ήταν η πληθώρα των

συμπλεγμάτων (πολλαπλών στοιχείων) με σκοπό την επίλυση του προβλήματος

της αυτόματης επιλογής του «σv» ή του «ς» καθώς ο χρήστης έγραφε swst’os για

να λάβει τη λέξη: σωστός. ΄Οπως αναφέρει ο Φιλίππου [2], οι γραμματοσειρές του

Levy αποτέλεσαν ουσιαστικά τη βάση για τη δημιουργία άλλων γραμματοσειρών

όπως αυτές του Γιάννη Χαραλάμπους, και αργότερα του Claudio Beccari.
Στο μεσοδιάστημα, ο Pierre MacKay τροποποίησε και ελαφρώς ανέπτυξε τις

γραμματοσειρές του Levy σύμφωνα την κωδικοποίηση beta code,1 φτιάχνοντας

έτσι το πακέτο ibycus [3]. Πιο συγκεκριμένα, ενώ για να γράψει κάποιος με τις

γραμματοσειρές του Levy πρώτα πληκτρολογεί τον τόνο και μετά το φωνήεν, στην

κωδικοποίηση beta code πρέπει να γίνει το εντελώς αντίθετο· ο χρήστης γράφει:

Miha’lhs για να πάρει τη λέξη: Μιχάλης. Αν και οι γραμματοσειρές είναι απαραί-

τητες για τη στοιχειοθεσία κειμένου, στην περίπτωση του LATEX απαιτούνται και

μακροεντολές για τη σωστή στοιχειοθεσία ελληνικού κειμένου.

Λίγο αργότερα ο Γιάννης Μοσχοβάκης, αρχικά σε συνεργασία με τον Γιώργο

Σπηλιώτη και αργότερα με τον Χρυσοβαλάντη Σφυράκη, και ο Κωστής Δρυλλε-

ράκης παρουσίασαν τις συλλογές εργαλείων greektex [4] και GreeKTEX ή kd. Η
συλλογή εργαλείων greektex μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μόνο στο λειτουργικό

σύστημα DOS και βασίστηκε στη δουλειά των Levy και Knuth για τη δημιουργία

μεικτών γραμματοσειρών, δηλαδή γραμματοσειρών που περιείχαν γλυφές που αν-

τιστοιχούσαν σε λατινικούς και ελληνικούς μονοτονικούς χαρακτήρες (αργότερα

προστέθηκε και πολυτονική υποστήριξη). Από την άλλη, τα εργαλεία kd περιείχαν

ειδικές κλάσεις εγγράφων για ελληνικά άρθρα, βιβλία κ.λπ. καθώς και αποκλει-

στικά ελληνικές πολυτονικές γραμματοσειρές βασισμένες στις γραμματοσειρές του

Levy. Το μεγάλο μειονέκτημα της πρώτης προσέγγισης ήταν η εξάρτησή της από

ένα συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα. Από την άλλη η δεύτερη προσέγγιση δεν

έπασχε από αυτό το πρόβλημα αλλά για να λειτουργήσει σωστά απαιτούσε την

εγκατάσταση ειδικών εργαλείων για την προετοιμασία ελληνικών εγγράφων, κάτι

ιδιαίτερα απαιτητικό για μεγάλα ιδρύματα της εποχής (μιλάμε πάντα για τις αρχές

της δεκαετίας του 1990).

1
Η κωδικοποίηση beta code χρησιμοποιούταν μέχρι πριν λίγο καιρό από το Thesaurus Lin-

guæ Græcæ, ένα ερευνητικό κέντρο του University of California at Irvine. Το κέντρο αυτό, που

ιδρύθηκε το 1972, συνέλεξε και ψηφιοποίησε τα περισσότερα κείμενα της ελληνικής γλώσσας

από τον ΄Ομηρο ώς την πτώση της Πόλης το 1453 μ.Χ.
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Το 1991 ο Johannes Braams [5] παρουσίασε το πακέτο babel, το οποίο απο-

τέλεσε την πρώτη σοβαρή προσπάθεια δημιουργίας ενός ενιαίου εργαλείου για την

επεξεργασία πολύγλωσσου κειμένου με το LATEX. Δυστυχώς οι πρώτες εκδόσεις

του πακέτου δεν υποστήριζαν την ελληνική γλώσσα — πώς θα μπορούσε άλλω-

στε αφού υπήρχε το greektex και ήταν όλοι ευχαριστημένοι; Το 1996 διατέθηκε

σε φίλους αλλά και ενδιαφερόμενους χρήστες η αρχική υποστήριξη για την ελ-

ληνική γλώσσα την οποία υλοποίησε ο συγγραφέας του παρόντος με τη βοήθεια

του Braams. Το 1997 η ελληνική επιλογή του πακέτου babel ενσωματώθηκε επί-

σημα στο πακέτο. Το σημαντικότερο όμως ήταν πως το πακέτο babel αποτέλεσε
αναπόσπαστο τμήμα κάθε διανομής του TEX και άρα ο καθένας πλεόν μπορούσε

να επεξεργάζεται ελληνικό κείμενο με το LATEX. Με άλλα λόγια, υπήρχε πια ένα

τυποποιημένο εργαλείο στοιχειοθεσίας ελληνικών που θα συμπεριλαμβανόταν σε

κάθε διανομή του TEX.
2
Σημειώστε πως εκείνη την εποχή χρησιμοποιήθηκαν οι

κανόνες συλλαβισμού του Χαραλάμπους καθώς και διάφορες ελληνικές γραμμα-

τοσειρές αλλά δεν υπήρχε ένα πήρες σύνολο ελληνικών γραμματοσειρών.

Την ίδια περίπου εποχή ο Claudio Beccari δημιούργησε την οικογένεια γραμ-

ματοσειρών CB [7, 8]. Ο Beccari ήρθε σε επαφή με τον Σύλλογο Ελλήνων Φίλων

του TEX, και έτσι μπόρεσε να δημιουργήσει τις πιο πλήρεις ελληνικές γραμμα-

τοσειρές για το TEX! Εκτός όμως από γραμματοσειρές, ο Beccari ανέπτυξε και

κανόνες συλλαβισμού οι οποίοι βασίστηκαν σε αυτούς του Χαραλάμπους. Στη

συνέχεια, οι γραμματοσειρές αλλά και οι κανόνες συλλαβισμού του Beccari απο-
τέλεσαν τη νέα βάση της ελληνικής επιλογής του πακέτου babel.

Οι κανόνες συλλαβισμού του Beccari είχαν κάποια λάθη τα οποία εντόπισε ο

Φιλίππου και τα διόρθωσε. Μάλιστα προχώρησε ένα βήμα παραπέρα και δημιούρ-

γησε κανόνες συλλαβισμού για τα αρχαία, τα πολυτονικά νέα και τα μονοτονικά

νέα ελληνικά [9]. Σύντομα οι κανόνες συλλαβισμού του Φιλίππου αντικατέστη-

σαν αυτούς του Beccari και έγιναν οι προκαθορισμένοι κανόνες συλλαβισμού των

ελληνικών. Μάλιστα οι ίδιοι κανόνες συλλαβισμού χρησιμοποιούνται πια από το

X ELATEX αλλά και από το OpenOffice.org.
Μολονότι έγινε προσπάθεια να υιοθετηθεί η χρήση του Ω [10], εντούτοις επει-

δή υπήρχε το γνωστό πρόβλημα με τις γραμματοσειρές και επειδή δεν κατέστη

δυνατόν να υπάρξουν πολλές γραμματοσειρές, η χρήση του ουσιαστικά ατόνησε.

Πριν προχωρήσουμε, αξίζει να κάνουμε μια σύντομη παρουσίαση δύο συλλογών

εργαλείων, οι οποίες όμως ποτέ δεν χρησιμοποιήθηκαν ευρέως. Η πρώτη είναι η

συλλογή εργαλείων antomega του Alexey Kryukov, στο οποίο συμπεριλαμβανό-

ταν οι κανόνες συλλαβισμού του Φιλίππου όπως τους είχα μετρατρέψει μηχανικά,

για καθαρά ιδιωτική χρήση. Αργότερα έγινε φανερό ότι η μετατροπή είχε λάθη,

τα οποία ευτυχώς ανακάλυψαν οι χρήστες του X ELATEX, και διορθώθηκαν με τη

χρήση ενός προγράμματος του Peter Heslin.

2
Επειδή αρχικά οι ΄Ελληνες χρήστες του LATEX δεν γνωρίζαν τις σχετικές εξελίξεις, ο Προ-

κόπης Προκοπίδης και ο συγγραφέας έγραψαν ένα άρθρο, το οποίο δημοσιεύτηκε στο ηλε-

κτρονικό περιοδικό magaz και είναι διαθέσιμο από το URL: http://magaz.hellug.gr/08/07_
GreekTeXFAQ.html, και το οποίο περιγράφει αναλυτικά την εγκατάσταση και την χρήση του

πακέτου αυτού. Παράλληλα, σε ένα άλλο άρθρο [6], ο συγγραφέας περιέγραφε τις δυνατότητες

του ίδιου εργαλείου.
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Γύρω στο 2004 πάγωσε η ανάπτυξη του Ω, κυρίως λόγω διαφωνιών που αφο-

ρούσαν την πορεία παραπέρα ανάπτυξης. ΄Ετσι ο Giuseppe Bilotta [11] ανέπτυξε

το ℵ (άλεφ, το πρώτο γράμμα του εβραϊκού αλφάβητου) το οποίο αποτελεί επέ-

κταση και του Ω αλλά και του ε-TEX [12], μιας συντηρητικής επέκτασης του TEX.

Μόλις το ℵ συμπεριλήφθηκε στις διανομές του TEX, ο Bezos παρουσίασε τη συλ-

λογή εργαλείων Mem, η οποία είναι η δεύτερη συλλογή εργαλείων στην οποία

αναφερθήκαμε παραπάνω. Η Mem βασίστηκε σε προηγούμενη δουλειά που είχε

σχεδιασθεί ειδικά για χρήση με το Ω. Το ενδιαφέρον σε αυτά τα δύο εργαλεία

ήταν η αντιμετώπιση προβλημάτων όπως του μεσαίου β, θ και φ. Πιο συγκεκρι-

μένα το πρόβλημα αφορά του πως όταν πληκτρολογούμε βιβλίο θα μπορούμε να

λάβουμε την λέξη «βιβλίο» και όχι τη λέξη «βιβλίο». Σήμερα το πρόβλημα αυ-

τό αντιμετωπίζεται εύκολα με την ενεργοποίηση κάποιων χαρακτηριστικών των

γραμματοσειρών OpenType.
Ενώ λοιπόν συνέβησαν αυτά στο στρατόπεδο του Ω και των επιγόνων του,

κάποιοι φανατικοί του TEX ανέπτυξαν εργαλεία που επιτρέπουν την επεξεργασία

αρχείων κωδικοποιημένων στη κωδικοποίηση UTF-8 από το TEX.
3
Ωστόσο, και

αυτές οι προσπάθειες δεν λύνανε το πρόβλημα των γραμματοσειρών.
4
΄Ετσι ενώ

υπάρχουν χιλιάδες γραμματοσειρές TrueType, η χρήση τους δεν είναι άμεσα δυ-

νατή ούτε με το Ω αλλά ούτε και με το TEX. Βέβαια για να είμαστε δίκαιοι, οι

Συρόπουλος και Τσολομύτης [14] εξηγήσαν πώς κάποιος μπορεί να μετατρέψει

όλες αυτές τις γραμματόσειρές σε μορφή κατανοητή από το TEX, αλλά και πάλι

το αποτέλεσμα απαιτεί αρκετό κόπο και χρόνο. Παράλληλα, ο Χαραλάμπους με

τον Plaice [15] παρουσίασαν μια μέθοδο χρήσης γραμματοσειρών TrueType με

το Ω. ΄Ομως και αυτή η μέθοδος χώλαινε μιας και στηριζόταν σε μία μετατροπή

που πολλές φορές δεν λειτουργούσε. ΄Ετσι, όταν εμφανίστηκε το X ELATEX και φά-

νηκε πως έκανε αυτά που υποσχόταν, η μετάβαση στο νέο σύστημα ήταν σχεδόν

μονόδρομος.

Μολονότι τα οφέλη από την χρήση του X ELATEX είναι πολλά και σ’ αυτό το

κείμενο έγινε κάθε προσπάθεια για να γίνει αυτό φανερό, παρ’ όλα αυτά κάποιοι

αρνούνται πεισματικά να παρατήσουν τη χρηση του TEX/LATEX και έτσι να κάνουν

το επόμενο λογικό βήμα: την μεταπήδηση στο X ETEX/X ELATEX. Ο βασικός λόγος

για αυτή τη στάση μερικών έχει να κάνει με την αδράνεια: όπως έλεγε κάποτε ο

Beccari, πολλοί άνθρωποι όταν μάθουν ένα εργαλείο αρνούνται να το αλλάξουν

κύρια από φόβο της άγνοιας. Αν μάλιστα έχουν επενδύσει σ’ αυτό, τότε είναι

μάλλον απίθανο να δούμε αυτούς τους ανθρώπους να υιοθετούν ένα νέο εργαλείο

ή και μια νέα ιδέα. Αυτός είναι και ο λόγος που η μεταπήδηση στο X ELATEX δεν

μπορεί να είναι εύκολη αλλά, δυστυχώς για αυτούς, είναι αναγκαία.

3
Αποτέλεσε σχετικά πρόσφατη εξέλιξη η δυνατότητα επεξεργασίας από το TEX αρχείων

κωδικοποιημένων στη UTF-8 με ελληνικούς χαρακτήρες [13].

4
Στο μεσοδιάστημα ο Τσολομύτης ανέπτυξε την γραμματοσειρά Kerkis για χρήση με το

LATEX, ενώ σε συνεργασία με τον συγγραφέα αναπτύχτηκε ένας αλγόριθμος δημιουργίας αρ-

χείων υποστήριξης ελληνικών γραμματοσειρών Type 1 για ας πούμε άμεση χρήση με το LATEX.
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2 Το πακέτο xgreek

Το πακέτο xgreek παρέχει όλες εκείνες τις δυνατότητες που παρείχε η ελληνική

επιλογή του πακέτου babel συν τις δυνατότητες που παρείχαν διάφορα άλλα πα-

κέτα, όπως το athnum. Με άλλα λόγια, όποιος έχει χρησιμοποιήσει τα εργαλεία

αυτά δεν θα βρει κάτι νέο εδώ. Απλά εδώ θα γίνει μια σύντομη παρουσίαση όλων

των δυνατοτήτων του πακέτου.

Το πακέτο παίρνει ένα προαιρετικό όρισμα το οποίο μπορεί αν είναι μία από

τις λέξεις monogreek, polygreek και ancientgreek. Η λέξη monogreek είναι

η προκαθορισμένη επιλογή και έχει ως αποτέλεσμα την ενεργοποίηση των κανό-

νων συλλαβισμού της γλώσσας που γράφουμε σήμερα. Παράλληλα ορίζονται ξανά

κάποιες εντολές του LATEX που χρησιμοποιούνται για την εμφάνιση λέξεων όπως

Κεφάλαιο, Βιβλιογραφία κ.λπ., έτσι ώστε να εμφανίζουν μόνο λέξεις στα ελληνικά.

Η επιλογή polygreek έχει ως αποτέλεσμα να ενεργοποιηθούν οι κανόνες συλ-

λαβισμού της πολυτονικής εκδοχής της γλώσσας που μιλούμε. Προφανώς με την

επιλογή αυτή όλες οι εντολές που παράγουν τις τυποποιημένες λέξεις, τις παρα-

γουν τώρα στην πολυτονική ορθογραφία. Τέλος, με την επιλογή ancientgreek
ενεργοποιούνται οι κανόνες συλλαβισμού της αρχαίας ελληνικής, ενώ παράλληλα

οι εντολές που παράγουν τις τυποποιημένες λέξεις, παραγουν λέξεις που είναι

όσο το δυνατό πιο αρχαιοπρεπείς. Επίσης κάθε επιλογή τροποποιεί την εντολή

που στοιχειοθετεί την ημερομηνία.

Αν γράφουμε χρησιμοποιώντας τη μονοτονική γραμματική και θέλουμε να

παραθέσουμε ένα χωρίο από τα γραπτά κάποιου αρχαίου συγγραφέα, τότε θα

πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την εντολή \setlanguage. Η εντολή αυτή παίρνει

ως ορίσματα το όνομα μια γλώσσας της οποίας οι κανόνες συλλαβισμού είναι

ήδη φορτωμένοι αλλά δεν είναι ενεργοί. Με την εντολή αυτή γίνονται ενεργοί.

Για να επιλύσουμε το πρόβλημα αυτό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εντολή

\setlanguage σε ένα τοπικό πεδίο δράσης ως εξής:

\setlanguage{〈γλώσσα〉}

Εδώ η 〈γλώσσα〉 είναι το όνομα κάποιων κανόνων συλλαβισμού. Αν θέλετε να

μάθετε ποιοι κανόνες συλλαβισμού είναι φορτωμένοι στο σύστημά σας, φτιάξτε

ένα απλό αρχείο LATEX, περάστε το από το LATEX και αναζητήστε στο αρχείο

ημερολογίου μια γραμμή σαν αυτή που ακολουθεί:

Babel <v3.7h> and hyphenation patterns for american,
ancientgreek, monogreek, greek, loaded.

΄Αρα σε αυτή την περίπτωση έχουν φορτωθεί μόνο τέσσερις κανόνες συλλαβισμού.

Επίσης, προσέξτε ότι το greek αναφέρεται στην νεοελληνική με την πολυτονική

γραφή. Τέλος, για να ενεργοποιήσουμε π.χ. τους κανόνες συλλαβισμού της αρ-

χαίας ελληνικής, χρησιμοποιούμε την εντολή

\setlanguage{ancientgreek}

Οι εντολές \greeknumeral και \Greeknumeral παράγουν αριθμούς στο ελ-

ληνικό αλφαβητικό σύστημα γραφής αριθμών. Μάλιστα η πρώτη εντολή τους χρη-
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σιμοποιεί ψηφία σε πεζή μορφή ενώ η δεύτερη σε κεφαλαία μορφή όπως φαίνεται

και στο παράδειγμα που ακολουθεί:

Εντολή Αποτέλεσμα

\greeknumeral{1996} ͵αϡϟϛʹ

\Greeknumeral{1996} ͵Αϡϟϛʹ

Αν και το πρότυπο Unicode ορίζει ότι για το στίγμα υπάρχει πεζή (ϛ) και κεφαλαία

μορφή (ϛ)· ορίζει επίσης πως μόνο η κεφαλαία μορφή θα πρέπει να χρησιμοποιείται

για την αναπαράσταση αριθμών. Το ίδιο ισχύει και για το γράμμα κόππα (ϟ και Ϙ)

αλλά και το γράμμα σαμπί (ϡ και Ϡ). Αυτός είναι και ο λόγος που οι παραπάνω

εντολές παράγουν, για τη συγκεκριμένη περίπτωση, σχεδόν το ίδιο αποτέλεσμα.

Η εντολή \atticnum παράγει αριθμούς στο ακροφωνικό σύστημα αρίθμησης:

Εντολή Αποτέλεσμα

\atticnum{9999} �ΧΧΧΧ�ΗΗΗΗ�ΔΔΔΔΠΙΙΙΙ

\atticnum{2010} ΧΧΔ

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν την εντολή σιγουρευτείτε ότι η γραμματοσειρά σας

περιέχει τις απαραίτητες γλυφές για κάποιους ειδικούς χαρακτήρες όπως αυτοί

που φαίνονται στην αναπαράσταση του 9999.

Οι εντολές \grtoday και \Grtoday εμφανίζουν την τρέχουσα ημερομηνία με

τους αριθμούς εκφρασμένους στο ελληνικό αλφαβητικό σύστημα όπως φαίνεται

παρακάτω:

Εντολή Αποτέλεσμα

\grtoday κβʹ Δεκεμβρίου ͵βθʹ

\Grtoday ΚΒʹ Δεκεμβρίου ͵ΒΘʹ

Το περιβάλλον enumerate στο δεύτερο και τέταρτο επίπεδο χρησιμοποιεί τα

γράμματα της αγγλικής για την αρίθμηση. Με την εντολή \greekalph, οι εντο-
λές που παράγουν τις ετικέτες τροποποιούνται ώστε να παράγουν αριθμούς εκ-

φρασμένους στο ελληνικό άλφαβητικό σύστημα γραφής αριθμών. Αν για κάποιο

λόγο θέλουμε μόνιμα ή προσωρινά να επανέλθει το σύστημα στην προκαθορισμένη

συμπεριφορά, τότε απλά πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την εντολή \nogreekalph.

3 Το πακέτο philokalia

Το πακέτο philokalia σχεδιάστηκε από το συγγραφέα τούτου του άρθρου, ώστε να

είναι εύκολη η χρήση της γραμματοσειράς Philokalia (Εικόνα 1). Η γραμματοσει-

ρά αυτή βασίζεται στη δουλειά που έκαναν ο Ιωάννης Γαμβέτας και ο συγγραφέας

ως μέρος της διπλωματικής εργασίας του πρώτου. Το θέμα της διπλωματικής ερ-

γασίας ήταν να δημιουργηθούν εργαλεία για τη στοιχειοθεσία των βιβλίων της

Φιλοκαλίας με ψηφιακά μέσα. Το αποτέλεσμα της δουλειάς ήταν κάποιες γραμμα-

τοσειρές Type 1 αλλά και των κατάλληλων αρχείων υποστήριξης για χρήση αυτών

των γραμματοσειρών με το Ω. Τυπικά η δουλειά τελείωσε κάποια στιγμή το 2004,
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εƃ ποιητικῆς αὐτῆς τε ŬŪ εἰδῶν αὐτῆς, ἥν τινα δƊαμιν
ἕκαϚον ἔχž, Ŭ πῶς δſ σƉίϚαŨŸ τοὺς μύθŲς εἰ μέλ-
λž καλῶς ἕξžν ἡ ποίησις, ἔτι δὲ ἐκ πόσων Ŭ ποίων ἐϚὶ

μοƂων, ὁμοίως δὲ Ŭ πεƃ Ū ἄšων ὅσα τῆς αὐτῆς ἐϚι μεθόδŲ,
λέγωμţ ἀρξάμţοι ť φύσιν πρῶτον ἀπὸŪ πρώτων.
Ἐποποιία δὴ Ŭ ἡ τῆς τραγῳδίας ποίησις ἔτι δὲ κωμῳδία Ŭ ἡ

διθυραμβοποιητικὴŬτῆς αὐλητικῆς ἡ πλείϚηŬϗθαριϚικῆς πᾶσŸ
τυγχάνŲσιν ŵσŸ μιμήσžς τὸ σƊολον· ŮφέρŲσι δὲ ἀšήλων τρισίν,
ἢ γὰρ τῷ ἐν ἑτέροις μιμſŨŸ ἢ τῷ ἕτερα ἢ τῷ ἑτέρως Ŭ μὴ τὸν
αὐτὸν τρόπον.
Ὥσπερ γὰρ Ŭ ūώμασι Ŭ ũήμασι ποšὰ μιμοῦντź τινες

ἀπžκάζοντες (οἱ μὲν [20] διὰ τέχνης οἱ δὲ διὰ σƉηθείας), ἕτεροι δὲ διὰ
τῆς φωνῆς, οὕτω κŢ τŹς εἰρημένŸς τέχνŸς ἅπασŸ μὲν ποιοῦν-
τŸ τὴν μίμησιν ἐν ῥυθμῷ Ŭ λόγῳ Ŭ ἁρμονίᾳ, τųτοις δ᾽ ἢ χωƃς
ἢ μεμιγμένοις· οἷον ἁρμονίᾳ μὲν Ŭ ῥυθμῷ ūώμţŸ μόνον ἥ τε
αὐλητικὴ Ŭ ἡ ϗθαριϚικὴ κἂν εἴ τινες [25] ἕτερŸ τυγχάνωσιν ŵ-
σŸ τοιαῦτŸ τὴν δƊαμιν, οἷον ἡ Ū συƂγγων, αὐτῷ δὲ τῷ ῥυθμῷ
[μιμοῦντŸ] χωƃς ἁρμονίας ἡ Ū ὀρχηϚῶν (Ŭ γὰρ Ŷτοι διὰ Ū
ũηματιζομένων ῥυθμῶν μιμοῦντŸŬ ἤθηŬ πάθηŬ πράξžς)·

Σχήμα 9.1: Τυπική έξοδος που παράγεται με την χρήση του πακέτου philokalia.

š λλ Ţ ἀν ţ εν Ť γάρ ť κατὰ
Ŧ μετὰ ŧ στί Ũ σθ ũ σχ Ū τῶν
ū χρ Ŭ καὶ ŭ σσ Ů δια ů ευ
Ű εὑ ű εὐ Ų ου ų ού οὺ οὺ
ŵ οὖ Ŷ οὗ ŷ εύ Ÿ αι Ź αῖ
ź αί Ż αὶ ż αἰ Ž αύ ž ει
ſ εῖ ƀ όξ Ɓ ὄξ Ƃ ρί ƃ ρὶ
Ƅ ρῖ ƅ ἡν Ɔ ην Ƈ ῆν ƈ ήν
Ɖ υν Ɗ ύν Ϛ στ Ƌ ΄- ƌ 1Μο
ƍ 1μο Ǝ ΄1

Σχήμα 9.2: Πολλαπλά στοιχεία που υποστηρίζει η γραμματοσειρά Philokalia.

Εικόνα 1: Τυπική έξοδος που παράγεται με την χρήση του πακέτου philokalia.
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εƃ ποιητικῆς αὐτῆς τε ŬŪ εἰδῶν αὐτῆς, ἥν τινα δƊαμιν
ἕκαϚον ἔχž, Ŭ πῶς δſ σƉίϚαŨŸ τοὺς μύθŲς εἰ μέλ-
λž καλῶς ἕξžν ἡ ποίησις, ἔτι δὲ ἐκ πόσων Ŭ ποίων ἐϚὶ

μοƂων, ὁμοίως δὲ Ŭ πεƃ Ū ἄšων ὅσα τῆς αὐτῆς ἐϚι μεθόδŲ,
λέγωμţ ἀρξάμţοι ť φύσιν πρῶτον ἀπὸŪ πρώτων.
Ἐποποιία δὴ Ŭ ἡ τῆς τραγῳδίας ποίησις ἔτι δὲ κωμῳδία Ŭ ἡ

διθυραμβοποιητικὴŬτῆς αὐλητικῆς ἡ πλείϚηŬϗθαριϚικῆς πᾶσŸ
τυγχάνŲσιν ŵσŸ μιμήσžς τὸ σƊολον· ŮφέρŲσι δὲ ἀšήλων τρισίν,
ἢ γὰρ τῷ ἐν ἑτέροις μιμſŨŸ ἢ τῷ ἕτερα ἢ τῷ ἑτέρως Ŭ μὴ τὸν
αὐτὸν τρόπον.
Ὥσπερ γὰρ Ŭ ūώμασι Ŭ ũήμασι ποšὰ μιμοῦντź τινες

ἀπžκάζοντες (οἱ μὲν [20] διὰ τέχνης οἱ δὲ διὰ σƉηθείας), ἕτεροι δὲ διὰ
τῆς φωνῆς, οὕτω κŢ τŹς εἰρημένŸς τέχνŸς ἅπασŸ μὲν ποιοῦν-
τŸ τὴν μίμησιν ἐν ῥυθμῷ Ŭ λόγῳ Ŭ ἁρμονίᾳ, τųτοις δ᾽ ἢ χωƃς
ἢ μεμιγμένοις· οἷον ἁρμονίᾳ μὲν Ŭ ῥυθμῷ ūώμţŸ μόνον ἥ τε
αὐλητικὴ Ŭ ἡ ϗθαριϚικὴ κἂν εἴ τινες [25] ἕτερŸ τυγχάνωσιν ŵ-
σŸ τοιαῦτŸ τὴν δƊαμιν, οἷον ἡ Ū συƂγγων, αὐτῷ δὲ τῷ ῥυθμῷ
[μιμοῦντŸ] χωƃς ἁρμονίας ἡ Ū ὀρχηϚῶν (Ŭ γὰρ Ŷτοι διὰ Ū
ũηματιζομένων ῥυθμῶν μιμοῦντŸŬ ἤθηŬ πάθηŬ πράξžς)·

Σχήμα 9.1: Τυπική έξοδος που παράγεται με την χρήση του πακέτου philokalia.

š λλ Ţ ἀν ţ εν Ť γάρ ť κατὰ
Ŧ μετὰ ŧ στί Ũ σθ ũ σχ Ū τῶν
ū χρ Ŭ καὶ ŭ σσ Ů δια ů ευ
Ű εὑ ű εὐ Ų ου ų ού οὺ οὺ
ŵ οὖ Ŷ οὗ ŷ εύ Ÿ αι Ź αῖ
ź αί Ż αὶ ż αἰ Ž αύ ž ει
ſ εῖ ƀ όξ Ɓ ὄξ Ƃ ρί ƃ ρὶ
Ƅ ρῖ ƅ ἡν Ɔ ην Ƈ ῆν ƈ ήν
Ɖ υν Ɗ ύν Ϛ στ Ƌ ΄- ƌ 1Μο
ƍ 1μο Ǝ ΄1

Σχήμα 9.2: Πολλαπλά στοιχεία που υποστηρίζει η γραμματοσειρά Philokalia.
Εικόνα 2: Συμπλέγματα που υποστηρίζει η γραμματοσειρά Philokalia.

αλλά η διπλωματική εργασία δεν κατατέθηκε ποτέ μιας και ο Γαμβέτας προτίμησε

να παρατήσει την σχολή στην οποία φοιτούσε και ν’ ασχοληθεί με αυτό που πραγ-

ματικά αγαπούσε: τις γραφικές τέχνες. Παρ’ όλα αυτά, η δουλειά είχε γίνει και με

το δεδομένο ότι ήταν δυνατό να συγχωνευτούν και οι γραμματοσειρές αλλά και τα

αρχεία υποστήρήριξης σ’ ένα αρχείο γραμματοσειράς OpenType, αποφάσισα να

προχωρήσω στην υλοποίηση της γραμματοσειράς και στο σχεδιασμό ενός πακέτου

για χρήση με το X ELATEX. ΄Ενα τυπικό παράδειγμα χρήσης του πακέτου φαίνεται

στην Εικόνα 1. Αν παρατηρήσετε προσεκτικά το κείμενο της Εικόνας 1, θα δείτε

πολλά παράξενα γράμματα. Η αλήθεια είναι πως αυτό που έκανε ξεχωριστή την

γραμματοσειρά που χρησιμοποιήθηκε για την εκτύπωση των βιβλίων της Φιλοκα-

λίας είναι τα πολλά συμπλέγματά της. Στον πίνακα της Εικόνας 2 φαίνονται όλα

τα συμπλέγματα (πολλαπλά στοιχεία) της πρωτότυπης γραμματοσειράς συν μερικά

που προστέθηκαν από εμένα αργότερα. Τα σύμβολα
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εƃ ποιητικῆς αὐτῆς τε ŬŪ εἰδῶν αὐτῆς, ἥν τινα δƊαμιν
ἕκαϚον ἔχž, Ŭ πῶς δſ σƉίϚαŨŸ τοὺς μύθŲς εἰ μέλ-
λž καλῶς ἕξžν ἡ ποίησις, ἔτι δὲ ἐκ πόσων Ŭ ποίων ἐϚὶ

μοƂων, ὁμοίως δὲ Ŭ πεƃ Ū ἄšων ὅσα τῆς αὐτῆς ἐϚι μεθόδŲ,
λέγωμţ ἀρξάμţοι ť φύσιν πρῶτον ἀπὸŪ πρώτων.
Ἐποποιία δὴ Ŭ ἡ τῆς τραγῳδίας ποίησις ἔτι δὲ κωμῳδία Ŭ ἡ

διθυραμβοποιητικὴŬτῆς αὐλητικῆς ἡ πλείϚηŬϗθαριϚικῆς πᾶσŸ
τυγχάνŲσιν ŵσŸ μιμήσžς τὸ σƊολον· ŮφέρŲσι δὲ ἀšήλων τρισίν,
ἢ γὰρ τῷ ἐν ἑτέροις μιμſŨŸ ἢ τῷ ἕτερα ἢ τῷ ἑτέρως Ŭ μὴ τὸν
αὐτὸν τρόπον.
Ὥσπερ γὰρ Ŭ ūώμασι Ŭ ũήμασι ποšὰ μιμοῦντź τινες

ἀπžκάζοντες (οἱ μὲν [20] διὰ τέχνης οἱ δὲ διὰ σƉηθείας), ἕτεροι δὲ διὰ
τῆς φωνῆς, οὕτω κŢ τŹς εἰρημένŸς τέχνŸς ἅπασŸ μὲν ποιοῦν-
τŸ τὴν μίμησιν ἐν ῥυθμῷ Ŭ λόγῳ Ŭ ἁρμονίᾳ, τųτοις δ᾽ ἢ χωƃς
ἢ μεμιγμένοις· οἷον ἁρμονίᾳ μὲν Ŭ ῥυθμῷ ūώμţŸ μόνον ἥ τε
αὐλητικὴ Ŭ ἡ ϗθαριϚικὴ κἂν εἴ τινες [25] ἕτερŸ τυγχάνωσιν ŵ-
σŸ τοιαῦτŸ τὴν δƊαμιν, οἷον ἡ Ū συƂγγων, αὐτῷ δὲ τῷ ῥυθμῷ
[μιμοῦντŸ] χωƃς ἁρμονίας ἡ Ū ὀρχηϚῶν (Ŭ γὰρ Ŷτοι διὰ Ū
ũηματιζομένων ῥυθμῶν μιμοῦντŸŬ ἤθηŬ πάθηŬ πράξžς)·

Σχήμα 9.1: Τυπική έξοδος που παράγεται με την χρήση του πακέτου philokalia.

š λλ Ţ ἀν ţ εν Ť γάρ ť κατὰ
Ŧ μετὰ ŧ στί Ũ σθ ũ σχ Ū τῶν
ū χρ Ŭ καὶ ŭ σσ Ů δια ů ευ
Ű εὑ ű εὐ Ų ου ų ού οὺ οὺ
ŵ οὖ Ŷ οὗ ŷ εύ Ÿ αι Ź αῖ
ź αί Ż αὶ ż αἰ Ž αύ ž ει
ſ εῖ ƀ όξ Ɓ ὄξ Ƃ ρί ƃ ρὶ
Ƅ ρῖ ƅ ἡν Ɔ ην Ƈ ῆν ƈ ήν
Ɖ υν Ɗ ύν Ϛ στ Ƌ ΄- ƌ 1Μο
ƍ 1μο Ǝ ΄1

Σχήμα 9.2: Πολλαπλά στοιχεία που υποστηρίζει η γραμματοσειρά Philokalia.
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εƃ ποιητικῆς αὐτῆς τε ŬŪ εἰδῶν αὐτῆς, ἥν τινα δƊαμιν
ἕκαϚον ἔχž, Ŭ πῶς δſ σƉίϚαŨŸ τοὺς μύθŲς εἰ μέλ-
λž καλῶς ἕξžν ἡ ποίησις, ἔτι δὲ ἐκ πόσων Ŭ ποίων ἐϚὶ

μοƂων, ὁμοίως δὲ Ŭ πεƃ Ū ἄšων ὅσα τῆς αὐτῆς ἐϚι μεθόδŲ,
λέγωμţ ἀρξάμţοι ť φύσιν πρῶτον ἀπὸŪ πρώτων.
Ἐποποιία δὴ Ŭ ἡ τῆς τραγῳδίας ποίησις ἔτι δὲ κωμῳδία Ŭ ἡ

διθυραμβοποιητικὴŬτῆς αὐλητικῆς ἡ πλείϚηŬϗθαριϚικῆς πᾶσŸ
τυγχάνŲσιν ŵσŸ μιμήσžς τὸ σƊολον· ŮφέρŲσι δὲ ἀšήλων τρισίν,
ἢ γὰρ τῷ ἐν ἑτέροις μιμſŨŸ ἢ τῷ ἕτερα ἢ τῷ ἑτέρως Ŭ μὴ τὸν
αὐτὸν τρόπον.
Ὥσπερ γὰρ Ŭ ūώμασι Ŭ ũήμασι ποšὰ μιμοῦντź τινες

ἀπžκάζοντες (οἱ μὲν [20] διὰ τέχνης οἱ δὲ διὰ σƉηθείας), ἕτεροι δὲ διὰ
τῆς φωνῆς, οὕτω κŢ τŹς εἰρημένŸς τέχνŸς ἅπασŸ μὲν ποιοῦν-
τŸ τὴν μίμησιν ἐν ῥυθμῷ Ŭ λόγῳ Ŭ ἁρμονίᾳ, τųτοις δ᾽ ἢ χωƃς
ἢ μεμιγμένοις· οἷον ἁρμονίᾳ μὲν Ŭ ῥυθμῷ ūώμţŸ μόνον ἥ τε
αὐλητικὴ Ŭ ἡ ϗθαριϚικὴ κἂν εἴ τινες [25] ἕτερŸ τυγχάνωσιν ŵ-
σŸ τοιαῦτŸ τὴν δƊαμιν, οἷον ἡ Ū συƂγγων, αὐτῷ δὲ τῷ ῥυθμῷ
[μιμοῦντŸ] χωƃς ἁρμονίας ἡ Ū ὀρχηϚῶν (Ŭ γὰρ Ŷτοι διὰ Ū
ũηματιζομένων ῥυθμῶν μιμοῦντŸŬ ἤθηŬ πάθηŬ πράξžς)·

Σχήμα 9.1: Τυπική έξοδος που παράγεται με την χρήση του πακέτου philokalia.

š λλ Ţ ἀν ţ εν Ť γάρ ť κατὰ
Ŧ μετὰ ŧ στί Ũ σθ ũ σχ Ū τῶν
ū χρ Ŭ καὶ ŭ σσ Ů δια ů ευ
Ű εὑ ű εὐ Ų ου ų ού οὺ οὺ
ŵ οὖ Ŷ οὗ ŷ εύ Ÿ αι Ź αῖ
ź αί Ż αὶ ż αἰ Ž αύ ž ει
ſ εῖ ƀ όξ Ɓ ὄξ Ƃ ρί ƃ ρὶ
Ƅ ρῖ ƅ ἡν Ɔ ην Ƈ ῆν ƈ ήν
Ɖ υν Ɗ ύν Ϛ στ Ƌ ΄- ƌ 1Μο
ƍ 1μο Ǝ ΄1

Σχήμα 9.2: Πολλαπλά στοιχεία που υποστηρίζει η γραμματοσειρά Philokalia.

χρησιμοποιήθηκαν

από τον Διόφαντο για να σημειώνει το σύμβολο της αφαίρεσης (ο Διάφαντος

δεν σημείωνε αρνητικούς αριθμούς στα γραπτά του παρόλο που είχε επίγνωση

της ύπαρξής τους) και μια άγνωστη ποσότητα, δηλαδή κάτι παρόμοιο με το x το

οποίο χρησιμοποιούμε σήμερα σε διάφορες εξισώσεις. Επίσης τα σύμβολα
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εƃ ποιητικῆς αὐτῆς τε ŬŪ εἰδῶν αὐτῆς, ἥν τινα δƊαμιν
ἕκαϚον ἔχž, Ŭ πῶς δſ σƉίϚαŨŸ τοὺς μύθŲς εἰ μέλ-
λž καλῶς ἕξžν ἡ ποίησις, ἔτι δὲ ἐκ πόσων Ŭ ποίων ἐϚὶ

μοƂων, ὁμοίως δὲ Ŭ πεƃ Ū ἄšων ὅσα τῆς αὐτῆς ἐϚι μεθόδŲ,
λέγωμţ ἀρξάμţοι ť φύσιν πρῶτον ἀπὸŪ πρώτων.
Ἐποποιία δὴ Ŭ ἡ τῆς τραγῳδίας ποίησις ἔτι δὲ κωμῳδία Ŭ ἡ

διθυραμβοποιητικὴŬτῆς αὐλητικῆς ἡ πλείϚηŬϗθαριϚικῆς πᾶσŸ
τυγχάνŲσιν ŵσŸ μιμήσžς τὸ σƊολον· ŮφέρŲσι δὲ ἀšήλων τρισίν,
ἢ γὰρ τῷ ἐν ἑτέροις μιμſŨŸ ἢ τῷ ἕτερα ἢ τῷ ἑτέρως Ŭ μὴ τὸν
αὐτὸν τρόπον.
Ὥσπερ γὰρ Ŭ ūώμασι Ŭ ũήμασι ποšὰ μιμοῦντź τινες

ἀπžκάζοντες (οἱ μὲν [20] διὰ τέχνης οἱ δὲ διὰ σƉηθείας), ἕτεροι δὲ διὰ
τῆς φωνῆς, οὕτω κŢ τŹς εἰρημένŸς τέχνŸς ἅπασŸ μὲν ποιοῦν-
τŸ τὴν μίμησιν ἐν ῥυθμῷ Ŭ λόγῳ Ŭ ἁρμονίᾳ, τųτοις δ᾽ ἢ χωƃς
ἢ μεμιγμένοις· οἷον ἁρμονίᾳ μὲν Ŭ ῥυθμῷ ūώμţŸ μόνον ἥ τε
αὐλητικὴ Ŭ ἡ ϗθαριϚικὴ κἂν εἴ τινες [25] ἕτερŸ τυγχάνωσιν ŵ-
σŸ τοιαῦτŸ τὴν δƊαμιν, οἷον ἡ Ū συƂγγων, αὐτῷ δὲ τῷ ῥυθμῷ
[μιμοῦντŸ] χωƃς ἁρμονίας ἡ Ū ὀρχηϚῶν (Ŭ γὰρ Ŷτοι διὰ Ū
ũηματιζομένων ῥυθμῶν μιμοῦντŸŬ ἤθηŬ πάθηŬ πράξžς)·

Σχήμα 9.1: Τυπική έξοδος που παράγεται με την χρήση του πακέτου philokalia.

š λλ Ţ ἀν ţ εν Ť γάρ ť κατὰ
Ŧ μετὰ ŧ στί Ũ σθ ũ σχ Ū τῶν
ū χρ Ŭ καὶ ŭ σσ Ů δια ů ευ
Ű εὑ ű εὐ Ų ου ų ού οὺ οὺ
ŵ οὖ Ŷ οὗ ŷ εύ Ÿ αι Ź αῖ
ź αί Ż αὶ ż αἰ Ž αύ ž ει
ſ εῖ ƀ όξ Ɓ ὄξ Ƃ ρί ƃ ρὶ
Ƅ ρῖ ƅ ἡν Ɔ ην Ƈ ῆν ƈ ήν
Ɖ υν Ɗ ύν Ϛ στ Ƌ ΄- ƌ 1Μο
ƍ 1μο Ǝ ΄1

Σχήμα 9.2: Πολλαπλά στοιχεία που υποστηρίζει η γραμματοσειρά Philokalia.
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εƃ ποιητικῆς αὐτῆς τε ŬŪ εἰδῶν αὐτῆς, ἥν τινα δƊαμιν
ἕκαϚον ἔχž, Ŭ πῶς δſ σƉίϚαŨŸ τοὺς μύθŲς εἰ μέλ-
λž καλῶς ἕξžν ἡ ποίησις, ἔτι δὲ ἐκ πόσων Ŭ ποίων ἐϚὶ

μοƂων, ὁμοίως δὲ Ŭ πεƃ Ū ἄšων ὅσα τῆς αὐτῆς ἐϚι μεθόδŲ,
λέγωμţ ἀρξάμţοι ť φύσιν πρῶτον ἀπὸŪ πρώτων.
Ἐποποιία δὴ Ŭ ἡ τῆς τραγῳδίας ποίησις ἔτι δὲ κωμῳδία Ŭ ἡ

διθυραμβοποιητικὴŬτῆς αὐλητικῆς ἡ πλείϚηŬϗθαριϚικῆς πᾶσŸ
τυγχάνŲσιν ŵσŸ μιμήσžς τὸ σƊολον· ŮφέρŲσι δὲ ἀšήλων τρισίν,
ἢ γὰρ τῷ ἐν ἑτέροις μιμſŨŸ ἢ τῷ ἕτερα ἢ τῷ ἑτέρως Ŭ μὴ τὸν
αὐτὸν τρόπον.
Ὥσπερ γὰρ Ŭ ūώμασι Ŭ ũήμασι ποšὰ μιμοῦντź τινες

ἀπžκάζοντες (οἱ μὲν [20] διὰ τέχνης οἱ δὲ διὰ σƉηθείας), ἕτεροι δὲ διὰ
τῆς φωνῆς, οὕτω κŢ τŹς εἰρημένŸς τέχνŸς ἅπασŸ μὲν ποιοῦν-
τŸ τὴν μίμησιν ἐν ῥυθμῷ Ŭ λόγῳ Ŭ ἁρμονίᾳ, τųτοις δ᾽ ἢ χωƃς
ἢ μεμιγμένοις· οἷον ἁρμονίᾳ μὲν Ŭ ῥυθμῷ ūώμţŸ μόνον ἥ τε
αὐλητικὴ Ŭ ἡ ϗθαριϚικὴ κἂν εἴ τινες [25] ἕτερŸ τυγχάνωσιν ŵ-
σŸ τοιαῦτŸ τὴν δƊαμιν, οἷον ἡ Ū συƂγγων, αὐτῷ δὲ τῷ ῥυθμῷ
[μιμοῦντŸ] χωƃς ἁρμονίας ἡ Ū ὀρχηϚῶν (Ŭ γὰρ Ŷτοι διὰ Ū
ũηματιζομένων ῥυθμῶν μιμοῦντŸŬ ἤθηŬ πάθηŬ πράξžς)·

Σχήμα 9.1: Τυπική έξοδος που παράγεται με την χρήση του πακέτου philokalia.

š λλ Ţ ἀν ţ εν Ť γάρ ť κατὰ
Ŧ μετὰ ŧ στί Ũ σθ ũ σχ Ū τῶν
ū χρ Ŭ καὶ ŭ σσ Ů δια ů ευ
Ű εὑ ű εὐ Ų ου ų ού οὺ οὺ
ŵ οὖ Ŷ οὗ ŷ εύ Ÿ αι Ź αῖ
ź αί Ż αὶ ż αἰ Ž αύ ž ει
ſ εῖ ƀ όξ Ɓ ὄξ Ƃ ρί ƃ ρὶ
Ƅ ρῖ ƅ ἡν Ɔ ην Ƈ ῆν ƈ ήν
Ɖ υν Ɗ ύν Ϛ στ Ƌ ΄- ƌ 1Μο
ƍ 1μο Ǝ ΄1

Σχήμα 9.2: Πολλαπλά στοιχεία που υποστηρίζει η γραμματοσειρά Philokalia.

χρησιμοποιήθηκαν από τον Διόφαντο για να συμβολίσει τη μονάδα, δηλαδή τον

αριθμό 1. Σημειώστε ότι τα τέσσερα αυτά σύμβολα δεν περιέχονται στα βιβλία της

Φιλοκαλίας, αλλά προστέθηκαν απλά επειδή κάποιος τα ζήτησε.

Το πακέτο μπορεί να φορτωθεί είτε με την προαιρετική παράμετρο local, δη-
λαδή την εξ ορισμού επιλογή, είτε με την προαιρετική παράμετρο global. Με την

πρώτη ορίζεται απλά η εντολή \textphlk της οποία το όρισμα στοιχειοθετείται

χρησιμοποιώντας την γραμματοσειρά Philokalia. Η δεύτερη επιλογή ορίζει την

γραμματοσειρά Philokalia ως τη βασική γραμματοσειρά του εγγράφου και επίσης

ορίζει την εντολή \textinit η οποία παίρνει δύο ορίσματα — το πρώτο είναι

το πρώτο γράμμα μιας λέξης και το δεύτερο τα υπόλοιπα γράμματα της λέξης —
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και τα εμφανίζει όπως εμφανίζεται η λέξη Περὶ στην πρώτη αράδα της Εικόνας 1.

Με άλλα λόγια, για την εμφάνιση της λέξης αυτής χρησιμοποιήθηκε η παρακάτω

εντολή:

\textinit{Π}{ερὶ}

4 Κλάσεις χαρακτήρων

΄Ενα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του X ETEX, το οποίο δεν υπήρχει στο TEX αλλά και

σε κανένα άλλο σχετικό πρόγραμμα είναι οι κλάσεις χαρακτήρων. Η ιδέα πίσω από

τις κλάσεις χαρακτήρων είναι ο ορισμός συνόρων στο αρχείο εισόδου στα οποία θα

εισάγονται αυτόματα εντολές. Τα σύνορα προσδιορίζονται από το είδος των χα-

ρακτήρων που χρησιμοποιούνται πριν και μετά. Για παράδειγμα οι χαρακτήρες που

χρησιμοποιούνται στις γραφές της ΄Απω Ανατολής ανήκουν σε διαφορετική κλάση

απ’ ό,τι οι χαρακτήρες που χρησιμοποιούμε στην Ευρώπη. Προφανώς μπορούμε

να ορίσουμε μία νέα κλάση χαρακτήρων και έπειτα να καθορίσουμε ποιοι χαρα-

κτήρες θα ανήκουν στην κλάση αυτή. ΄Ενα όχι και τόσο τετριμμένο παράδειγμα

χρήσης των κλάσεων χαρακτήρων είναι η αυτόματη επιλογή κανόνων συλλαβισμού

σε ένα κείμενο που χρησιμοποιεί δύο ή περισσότερες γραφές π.χ. την ελληνική,

την κυριλλική, την αραβική κ.λπ. Αντί να περιγράψουμε τις διάφορες εντολές που

σχετίζονται με τις κλάσεις χαρακτήρων, θα δείξουμε πως μπορεί να υλοποιηθεί το

συγκεκριμένο παράδειγμα κάνοντας χρήση όλων των σχετικών εντολών. Σε ό,τι

ακολουθεί ας υποθέσουμε πως ετοιμάζουμε ένα εργαλείο για κάποιους που γρά-

φουν ένα κείμενο στα ελληνικά με αρκετά αποσπάσματα σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή

γλώσσα που χρησιμοποιεί το λατινικό αλφάβητο.

Για καθαρά πρακτικούς λόγους θα δημιουργήσουμε ένα πακέτο το οποίο όταν

φορτώνεται θα παρέχει την απαιτούμενη λειτουργικότητα. Πρώτα-πρώτα πρέπει να

ειδοποιήσουμε το X ETEX ότι θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε κλάσεις χαρακτήρων

(εξ ορισμού είναι απενεργοποιημένη η δυνατότητα χρήσης των κλάσεων). Αυτό

μπορεί να γίνει με την παρακάτω ανάθεση:

\XeTeXinterchartokenstate = 1

Εκ πρώτης όψης τούτη η αριθμητική μεταβλητή δεν είναι σαν και αυτές που συναν-

τήσαμε ως τώρα. ΄Ομως στην πραγματικότητα αν έχουμε μια αριθμητική μεταβλητή

μετρητής, τότε το πραγματικό της όνομα είναι \c@μετρητής. Με άλλα λόγια, οι

εντολές που μάθαμε είναι απλά ένα ενδιάμεσο ανάμεσα στις εντολές που κατανοεί

στο X ETEX και σε εντολές που μπορεί εύκολα να χρησιμοποιήσει ο καθένας. Το

επόμενο βήμα είναι ο ορισμός μιας νέας κλάσης χαρακτήρων η οποία θα περι-

λαμβάνει μόνο τα ελληνικά γράμματα. Επαναλαμβάνω ότι εξ ορισμού τα ελληνικά

γράμματα ανήκουν στην ίδια κλάση χαρακτήρων με τα λατινικά, κυριλλικά κ.λπ.

Ας δούμε λοιπόν πώς θα ορίσουμε τη νέα κλάση:

\newXeTeXintercharclass \greekLetter

Με την \newXeTeXintercharclass ορίζουμε μία νέα αριθμητική μεταβλητή στην

οποία ανατίθεται ένας αριθμός μεταλύτερος από το 3 και μικρότερος από το 256.
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Ο αριθμός αυτός χαρακτηρίζει μία νέα κλάση χαρακτήρων. Εξ ορισμού ο αριθμός

0 χαρακτηρίζει την κλάση που περιέχει όλους τους χαρακτήρες πλην αυτών των

γραφών της ΄Απω Ανατολής· ο αριθμός 1 χαρακτηρίζει την κλάση που περιέχει

όλους τους χαρακτήρες των γραφών της ΄Απω Ανατολής· τέλος, οι αριθμοί 2 και

3 χαρακτηρίζουν κλάσεις που περιέχουν τα σύμβολα στίξης των γραφών της ΄Απω

Ανατολής.

Τώρα πρέπει να ορίσουμε τους χαρακτήρες που θα είναι μέλη της συγκε-

κριμένης κλάσης. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε εντολές όπως αυτές που

ακολουθούν:

\XeTeXcharclass ‘\α \greekLetter
\XeTeXcharclass ‘\β \greekLetter
. . . . . . . . . . . . . . . .

\XeTeXcharclass ‘\ώ \greekLetter

Ο χαρακτήρας ‘ αν μπει ακριβώς πριν από έναν χαρακτήρα ή μία εντολή το ό-

νομα της οποίας είναι αποτελείται από την αντιπλάγια (\) και μόνο ένα γράμμα,

τότε αυτοί οι δύο ή τρεις χαρακτήρες αντιστοιχούν στο σημείο κώδικα του τελευ-

ταίου χαρακτήρα. Με άλλα λόγια, η σειρά συμβόλων ‘\α αντιστοιχεί στον αριθμό

^^^^03b1. Το κέρδος είναι πολύ απλά ότι δεν χρειάζεται να θυμόμαστε το δεκα-

εξαδικό σημείο κώδικα του κάθε χαρακτήρα. ΄Ολες λοιπόν οι παραπάνω εντολές

ορίζουν ότι οι χαρακτήρες με σημείο κώδικα ‘\α, ‘\β κ.λπ. θα ανήκουν στην

κλάση χαρακτήρων \greekLetter.
Το επόμενο και τελευταίο βήμα είναι να προσδιορίσουμε τι θα συμβαίνει ό-

ταν πηγαίνουμε από ελληνικό σε αγγλικό κείμενο και τανάπαλιν. Για τον σκοπό

αυτό πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την εντολή \XeTeXinterchartoks. Η εντολή

συντάσσεται ως εξής:

\XeTeXinterchartoks 〈κλάσηΑ〉 〈κλάσηΒ〉 = {〈εντολές〉}

Η δε σημασία της είναι πως, αν το X ETEX καταναλώνει χαρακτήρες που ανήκουν

στην 〈κλάσηΑ〉, τότε αμέσως πριν καταναλώσει χαρακτήρες που ανήκουν στην

〈κλάσηΒ〉 θα εκτελέσει τις 〈εντολές〉. ΄Ετσι οι παρακάτω εντολές προσδιορίζουν

τι συμβαίνει όταν πηγαίνουμε από ελληνικό σε αγγλικό κείμενο και τανάπαλιν:

\XeTeXinterchartoks 0 \greekLetter = {\setlanguage{greek}}
\XeTeXinterchartoks \greekLetter 0 = {\setlanguage{american}}

Τέλος, αν υποθέσουμε ότι ο κώδικας μας αποθηκεύτηκε στο αρχείο

autohyph.sty, μπορούμε να τον φορτώνουμε με την παρακάτω εντολή:

\usepackage{autohyph}

5 ΄Αλλα εργαλεία

Το πακέτο polyglossia του François Charette αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση

στο πρόβλημα της στοιχειοθεσίας πολύγλωσσου κειμένου με του X ELATEX. Το



i
i

“eutypon22-23” — 2010/1/25 — 9:54 — page 55 — #59 i
i

i
i

i
i

X ELATEX και ελληνικά 55

πακέτο αποτελεί το ανάλογο του πακέτου babel για το X ELATEX και βασίζεται

στο πακέτο antomega. Αυτή τη στιγμή το πακέτο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για

τη στοιχειοθεσία κειμένου σε σχεδόν όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες αλλά και μη

ευρωπαϊκές γλώσσες όπως τα τουρκικά, τα ταϋλανδέζικα, τα σανσκριτικά, τα περ-

σικά, τα αραβικά, τα εβραϊκά κ.λπ. Η χρήση του πακέτου είναι σχεδόν μονόδρομος

αν η κύρια γλώσσα του εγγράφου σας δεν είναι ούτε τα αγγλικά (η εξ ορισμού

γλώσσα του TEX) ούτε τα ελληνικά (η ελληνική επιλογή του πακέτου αποτε-

λεί ενσωμάτωση των δυνατοτήτων του πακέτου xgreek). Ο ορισμός της κύριας

γλώσσας του κειμένου μας γίνεται με την εντολή

\setdefaultlanguage[〈επιλογές〉]{〈γλώσσα〉}

όπου 〈γλώσσα〉 είναι μία λέξη που αντιστοιχεί σε κάποια υποστηριζόμενη γλώσσα

και φυσικά 〈επιλογές〉 οι διάφορες προαιρετικές επιλογές. Μπορούμε να φορτώ-

σουμε μία δεύτερη γλώσσα ως εξής:

\setotherlanguage[〈επιλογές〉]{〈γλώσσα〉}

Μάλιστα αν θέλουμε να έχουμε και τρίτη και τέταρτη γλώσσα, τότε απλά χρησι-

μοποιούμε την παρακάτω εντολή:

\setotherlanguages{〈γλώσσα1〉,...,〈γλώσσαn〉}

σε συνδυασμό με την εντολή

\setkeys{〈γλώσσα〉}{〈επιλογή1〉=〈τιμή1〉,...,〈επιλογήm〉=〈τιμήm〉}

΄Ομως δεν θα επεκταθούμε παραπέρα καθώς μια πλήρη παρουσίαση των δυ-

νατοτήτων του πακέτου ξεφεύγει από τα όρια του παρόντος. Τέλος αξίζει απλά

να σημειώσουμε ότι αν θέλετε να γράψετε κείμενο σε κάποια γλώσσα της ΄Απω

Ανατολής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πακέτο xeCJK του Sun Wenchang.
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