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Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ LATEX

Ἰωάννης Α. Βαμβακᾶς

Ιωάννης Α. Βαμβακᾶς

Παπαθεοφάνους 12

85300 Κῶς

Η/Τ: giavvns at gmail dot com

Στὴν παροῦσα ἐργασία γίνεται χρήση μίας παραλλαγῆς τοῦ πακέτου cwpuzzle

γιὰ τὴν δημιουργία ἑλληνικῶν σταυρολέξων.

Greek crossword puzzles with LATEX, by Ioannis A. Vamvakas — is article
presents a variation of the cwpuzzle for the creation of Greek crossword puzzles.

1 Εἰσαγωγὴ
Τὸ πακέτο cwpuzzle εἶναι δημιουργία τοῦ Gerd Neugebauer [1] μὲ τὴν βοήθεια
τοῦ ὁποίου μπορεῖ κάποιος νὰ ἐκτυπώσει διάφορα πνευματικὰ παιχνίδια, ὅπως:
σταυρόλεξα, sudoku, kakuro καὶ παραλλαγὲς αὐτῶν. Προφανῶς, ὁ δημιουργὸς τοῦ
cwpuzzle, γράφοντας τον κώδικα TEX γιὰ τὸ πακέτο, εἶχε ὑπ’ ὄψιν του τὰ σταυρό-
λεξα ἀγγλοσαξωνικοῦ τύπου. Ὅμως, εἶχε τὴν πρόνοια νὰ δημιουργήσει μία σειρὰ
ἀπὸ παραμέτρους καὶ ἐπιλογές μὲ τὶς ὁποῖες μπορεῖ κανεὶς νὰ παράξει δικοῦ του
τύπου παιχνίδια.

2 Βασικὴ χρήση τοῦ πακέτου cwpuzzle

Μολονότι τὸ πλῆρες ἐγχειρίδιο τοῦ πακέτου βρίσκεται στὸ CTAN, ἐν τούτοις ἐδῶ θὰ
κάνουμε μία σύντομη παρουσίαση ἡ ὁποία θὰ βοηθήσει καὶ στὴν κατανόηση τῶν
παραμέτρων ποὺ ὁδηγεῖ στὴν δημιουργία ἑλληνικοῦ τύπου σταυρολέξων.

Τὸ βασικὸ περιβάλλον τοῦ πακέτου εἶναι τὸ Puzzle καὶ ἀκολουθεῖ τὴν ἑξῆς
δομή:

\PuzzleSolution
...[Set other parameters]...
\begin{Puzzle}{Cols}{Rows}
|[1]X|*|*|X|[2]X|X|...|*|*|X|X|[n]X|X|*|.
...
|*|X|X|[p]X|X|X|...|X|*|*|X|[q]X|*|X|.
...
|*|*|[i]X|X|X|X|...|X|*|*|X|[m]X|X|X|.
\end{Puzzle}
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20 Ι. Α. Βαμβακᾶς

(α)

\begin{Puzzle}{5}{3}
|[1]Τ|[4]Ε|Λ|Ο|[5]Σ|.
|[2]Ε|Ι|*|*|Μ|.
|[3]Χ|P|Η|Μ|Α|.
\end{Puzzle}

(β)

1 4 5

2

3

(γ)

Τ Ε Λ Ο Σ

Ε Ι Μ

Χ P Η Μ Α

Εἰκόνα 1: (α) Ὁ κώδικας, (β) τὸ σταυρόλεξο χωρὶς καὶ (γ) μὲ λύσεις.

Ὁ παραπάνω κώδικας θὰ σχεδιάσει ἕνα ὀρθογώνιο πλέγμα ποὺ θὰ περιέχει τό-
σες γραμμὲς καὶ στῆλες ὅσες καθορίζονται ἀπὸ τοὺς ἀριθμοὺς Rows καὶ Cols ἀντι-
στοίχως. Οἱ κάθετες γραμμὲς (|) σηματοδοτοῦν τὰ ὄρια τῶν κελλιῶν τοῦ σταυρο-
λέξου.

Τὰ [1], [2], …, [m] ἀντιστοιχοῦν στοὺς ἀριθμοὺς τῶν ὁρισμῶν καὶ μὲ X συμβο-
λίζονται τὰ γράμματα τῶν λέξεων–λύσεων τῶν ὁρισμῶν τοῦ σταυρολέξου. Ὁ τερ-
ματισμὸς κάθε σειρᾶς δηλώνεται μὲ μία τελεία. Μὲ ἀστερίσκους (*) δημιουργοῦνται
τὰ μαῦρα κελλιὰ τοῦ σταυρολέξου.

Πρὶν ἀπὸ τὸ περιβάλλον Puzzle, ὁ χρήστης μπορεῖ νὰ θέσει τὶς δικές του πα-
ραμέτρους καὶ νὰ ἀλλάξει τὴν ἐμφάνιση τοῦ σταυρολέξου. Ἐπίσης, ἔχει τὴν δυνα-
τότητα νὰ ἐμφανίζει ἢ νὰ κρύβει τὶς λέξεις ποὺ ἀπαντοῦν στοὺς ὁρισμοὺς μὲ τὴν
μακροεντολή \PuzzleSolution, ποὺ θέτει πρὶν τὸ περιβάλλον Puzzle.

Ὡς παράδειγμα, ἡ Εἰκόνα 1 δείχνει τὸν κώδικα γιὰ τὸν σχεδιασμὸ ἑνὸς σταυρο-
λέξου 3 × 5, μαζὶ μὲ τὸ κενὸ καὶ τὸ λυμένο μέρος του. Οἱ ὁρισμοὶ (clues) τοῦ σταυ-
ρολέξου ἀναγράφονται σὲ ἕνα διαφορετικὸ περιβάλλον, τὸ PuzzleClues, τὸ ὁποῖο
γιὰ τὸ προηγούμενο παράδειγμα φαίνεται στὴν Εἰκόνα 2. Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ἐπί-
σης πὼς τὰ παραδείγματα τοῦ παρόντος ἄρθρου ἔχουν δημιουργηθεῖ μὲ τὸ XƎLATEX,
ἀλλὰ μποροῦν νὰ δημιουργηθοῦν ἀκόμα καὶ μὲ τὴν ἑλληνικὴ ἐπιλογὴ τοῦ babel.

3 Σχεδιασμός ἑλληνικῶν σταυρολέξων
Τὰ σταυρόλεξα ἑλληνικοῦ τύπου θέτουν τοὺς ἀριθμοὺς τῶν καθέτων καὶ ὀριζοντίων
ὁρισμῶν ἐκτὸς τοῦ ὀρθογωνίου πλέγματος. Ἐπίσης στὴν ἴδια σειρὰ ἢ στήλη μπορεῖ
νὰ ὑπάρχουν περισσότεροι τοῦ ἑνὸς ὁρισμοί. Πρὸς τὸν σκοπὸ αὐτὸ ὁρίσαμε τὶς ἑξῆς
μακροεντολὲς μέσα στὸ νέο πακέτο cwpuzzlegr:

\PuzzleDefineCell{+}{\put(#1,#2){}} Σχεδιάζουμε ἕνα νέο εἶδος κελλιοῦ χωρὶς
πλαίσιο. Μία στήλη καὶ μία σειρὰ τέτοιων κελλιῶν θὰ βρίσκεται στὴν ἀρι-
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Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ LATEX 21

\begin{PuzzleClues}%
{\textbf{Ὀριζοντίως: }}%
\Clue{1}{ΤΕΛΟΣ}{...}
\Clue{2}{EI}{...}
\Clue{5}{ΧΡΗΜΑ}{...}

\end{PuzzleClues}

Ὀριζοντίως: 1 Ὑπάρχει ἀρχὴ καὶ…. 2 Ἀρχαῖο εἶναι. 5

Χωρὶς αὐτὸ ἡ οἰκονομία δὲν κινεῖται.

\begin{PuzzleClues}%
{\textbf{Καθέτως: }}%
\Clue{1}{ΤΕΧ}{...}
\Clue{4}{ΕΙΡ}{...}
\Clue{5}{ΣΜΑ}{...}

\end{PuzzleClues}

Καθέτως: 1 Πρόγραμμα στοιχειοθεσίας. 4 Μακρινὸς
πρόγονος τῆς ΝΕΡΙΤ. 5 Στρατιωτικὴ σχολή.

Εἰκόνα 2: (α) Ὁ κώδικας τῶν ὁρισμῶν καὶ (β) οἱ ὁρισμοὶ τοῦ σταυρολέξου τῆς Εἰκόνας 1.

στερὴ καὶ στὴν ἄνω πλευρὰ τοῦ τετραγώνου ποὺ περιέχει τὸ σταυρόλεξο,
ἁντιστοίχως. Μέσα σὲ αὐτὸ θὰ τοποθετοῦνται οἱ ἀριθμοὶ τῶν ὁρισμῶν.

\newcommand\PuzzleNumberFont{\bf\large} Ἐπανορίζουμε τὸ μέγεθος τῆς γραμ-
ματοσειρᾶς μὲ τὴν ὁποία ἐκτυπώνονται οἱ ἀριθμοὶ σὲ \bf (ἔντονα) καὶ \large
(μεγάλα).

\def\PuzzlePutNumber#1#2#3{%
\put(#1,#2){\makebox(1,.95)[c]{%
\PuzzleNumberFont\,#3}}}

Ἐπανορίζουμε τὴν θέση ἐντὸς τοῦ κελλιοῦ ποὺ θὰ ἔχουν οἱ ἀριθμοὶ ἀπὸ πάνω
ἀριστερὰ ([tl]) στὸ κέντρο ([c]).

Προσπαθήσαμε νὰ κάνουμε τὴν χρήση τοῦ πακέτου ὅσο τὸ δυνατὸν πιὸ εὔκολη
γιὰ τὸν δημιουργὸ σταυρολέξων, ἀκόμη καὶ γιὰ ἐκεῖνον ποὺ ἔχει λίγες ἢ καὶ μηδενι-
κὲς γνώσεις TEX/LATEX. Μὲ αὐτὸ τὸ σκεπτικὸ γράψαμε ἕνα ἁπλὸ πρόγραμμα (script),
τὸ makepuzzle τοῦ κελύφους Bash (Bash shell) σὲ περιβάλλον Unix/Linux.

Ὁ χρήστης τὸ μόνο ποὺ θὰ ἔχει νὰ κάνει εἶναι νὰ ἐκτελέσει (νὰ τρέξει) τὸ πρό-
γραμμα. Ἀκολουθεῖ μία ἀνάλυση τῶν ὁρισμάτων ποὺ δέχεται τὸ makepuzzle:

1. NumLinCol: Κατ’ ἀρχάς, πρέπει νὰ δοθεῖ ὁ ἀριθμὸς τῶν γραμμῶν καὶ τῶν στη-
λῶν (εἶναι ἴσες) τοῦ σταυρολέξου.

2. AcrossClues: Ἀκολουθεῖ τὸ ὄνομα τοῦ ἀρχείου ποὺ περιέχει τοὺς ὀριζόντιους
ὁρισμούς. Ἡ μορφὴ ποὺ θὰ ἔχει κάθε ὁρισμὸς θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἡ ἑξῆς:

n. ὑποορισμὸς 1, ὑποορισμὸς 2… ὑποορισμὸς𝑚

ὅπου n = 1, 2, … NumLinCol εἶναι ὁ αὔξων ἀριθμὸς τοῦ κάθε ὁρισμοῦ καὶ 𝑚 ≥ 1
ὁ ἀριθμός τῶν ὑποορισμῶν. Ἡ τελεία (.) μετὰ τὸν ἀριθμὸ n εἶναι ἀπαραίτητη.
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22 Ι. Α. Βαμβακᾶς

Σὲ κάθε σειρὰ ἢ στήλη εἶναι δυνατὸν νὰ ζητοῦνται περισσότερες ἀπὸ μία
λέξεις. Τοὺς ὁρισμοὺς αὐτῶν τῶν διαφορετικῶν λέξεων τοὺς χωρίζουμε μὲ
μία παύλα, ὅπως συνηθίζεται στὰ ἑλληνικὰ σταυρόλεξα.

3. DownClues: Ἀκολουθεῖ τὸ ὄνομα τοῦ ἀρχείου ποὺ περιέχει τοὺς κατακόρυφους
ὁρισμούς. Ἰσχύει ὅ,τι γράψαμε γιὰ τοὺς ὁριζόντιους.

4. Answers: Στὴν συνέχεια θὰ πρέπει νὰ δοθεῖ τὸ ὄνομα τοῦ ἀρχείου ποὺ περιέ-
χει τὴν λύση τοῦ σταυρολέξου. Αὐτὸ θὰ πρέπει περιέχει ἀριθμὸ γραμμῶν καὶ
στηλῶν NumLinCol, ἐνῶ γιὰ τὰ μαῦρα κελλιὰ χρησιμοποιεῖται τὸ μηδέν (0).
Κάθε σειρὰ τοῦ ἀρχείου θὰ ἔχει τὴν μορφή:

XXX0XXXXX0XX

ὅπου X = A, B, … , W.

5. Solution? (y/n): Τέλος ἂν ἐπιθυμοῦμε νὰ ἐκτυπωθεῖ τὸ σταυρόλεξο μαζὶ μὲ
τὴν λύση του πληκτρολογοῦμε ‘y’, ἀλλιῶς (ποὺ εἶναι καὶ τὸ συνηθισμένο) ‘n’.

Τὸ script ἐν τέλει δημιουργεῖ ἕνα ἀρχεῖο DVI (ἢ PDF στὴν περίπτωση τοῦ
XƎLATEX) μὲ τὸ σταυρόλεξο στὴν κορυφή καὶ τοὺς ὁριζόντιους καὶ καθέτους ὁρισμοὺς
νὰ ἀκολουθοῦν. Γιὰ τὴν ἐκτύπωση τῶν τελευταίων ἐπιλέξαμε νὰ μὴν ἀκολουθή-
σουμε τὸ περιβάλλον PuzzleClues τοῦ πακέτου cwpuzzle ἀλλὰ νὰ τοὺς θέσουμε σὲ
περιβάλλον πίνακα (tabular). Ἔτσι πετύχαμε τὴν ἐμφάνιση τῶν ἴδιων ὁριζοντίων
καὶ καθέτων ὁρισμῶν στὸ ἴδιο ὕψος τῆς σελίδας. Στὸ Παράρτημα τοῦ παρόντος ἄρ-
θρου ἐμφανίζεται τὸ ἀποτέλεσμα τῆς χρήσης τοῦ πακέτου σὲ ἕνα ὁλοκληρωμένο
σταυρόλεξο.

Νὰ ὑπενθυμίσουμε ὅτι ὅλα τὰ ἀνωτέρω μποροῦν νὰ ἐκτελεσθοῦν καὶ σὲ περιβάλ-
λον Windows ἐφόσον ἔχει ἐγκατασταθεῖ τὸ TEX Live καὶ εἴτε τὸ Cygwin (ἕνα περι-
βάλλον τύπου Unix), εἴτε μόνον τὸ κέλυφος Bash. Οἱ ἐντολὲς δίνονται στὸ System
Prompt τῶνWindows καὶ τὰ ἀρχεῖα ποὺ ἀναφέρθηκαν πιὸ πάνω δημιουργοῦνται μὲ
κάποιον κειμενογράφο, ἀκόμα καὶ μὲ τὸ nodepad (ἂν καὶ ὁ συγγραφέας προτιμάει
τὸν κειμενογράφο Vi/Vim, ποὺ ἔχει ἐγκαταστήσει καὶ στὰWindows τοῦ ὑπολογιστῆ
του).

4 Συμπεράσματα
Στὴν παροῦσα ἐργασία, χρησιμοποιεῖται μία παραλλαγὴ τοῦ πακέτου cwpuzzle (τὸ
cwpuzzlegr) γιὰ τὴν ἐκτύπωση σταυρολέξων ἑλληνικοῦ τύπου. Ἔχει ληφθεῖ μέρι-
μνα ὥστε ὁ χρήστης νὰ μὴν χρειάζεται (ἐκτὸς καὶ ἐὰν τὸ ἐπιθυμεῖ) νὰ ἀσχοληθεῖ
καθόλου μὲ τὴν συγγραφὴ κώδικα TEX/LATEX. Μόνο τρία ἀρχεῖα text πρέπει νὰ δη-
μιουργηθοῦν μὲ τοὺς ὁριζόντιους καὶ κάθετους ὁρισμοὺς ὅπως καὶ τὴν λύση τοῦ
σταυρολέξου. Τὸ bash script makepuzzle κάνει τὴν ὑπόλοιπη δουλειὰ μόνο του καὶ
ἑτοιμάζει ἕνα ἀρχεῖο PDF πρὸς ἐκτύπωση.

Ὅπως πάντοτε, ὁ συγγραφέας εἶναι διαθέσιμος καὶ ἀνοικτὸς σὲ σχόλια, διορ-
θώσεις καὶ προτάσεις.
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Ἀναφορὲς
[1] G. Neugebauer, “A LATEX package for typeseing crossword puzzles and more.”

12 January 2014. URL: \texttt{http://www.ctan.org/pkg/crossword}. (Ἀνα-
κτήθηκε στὶς 17 Μαΐου 2014.)

Λύσητοῦσταυρολέξουτῆςἑπομένηςσελίδας—Ὁριζοντίως:1.ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ,2.ΗΜΑΡ–ΧΤΕΣ,3.
ΛΙ–ΕΠ–ΟΡΕ,4.ΕΜ–ΙΡΑ,5.ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ,6.ΑΤΤΙΚΟΣ,7.ΧΡ–ΑΛ–ΕΓΩ,8.ΟΟΟ–ΟΛΙΚΑ,
9.ΣΥΛΗΣΗΣ.Καθέτως:1.ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ,2.ΗΜΙΜΕΤΡΟΥ,3.ΛΑ–ΛΤ–ΟΛ.4.ΕΡΕΙΠΙΑ,5.ΠΡΟΚΛΟΣ,
6.ΩΧ–ΑΜΟ–ΛΗ,7.ΝΤΟ–ΕΣΕΙΣ,8.ΙΕΡΩΝ–ΓΚ,9.ΑΣΕ–ΗΡΩΑΣ.
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24 Ι. Α. Βαμβακᾶς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:
Παράδειγμα ἑλληνικοῦ σταυρολέξου

Ἀνατύπωση τοῦ σταυρολέξου ὑπ’ ἀριθμ. 1467, τοῦ φύλλου 28627 τῆς ἐφημερίδας
Καθημερινὴ τῆς 20ῆς Ἀπριλίου 2014. (Ἡ λύση στὸ κάτω μέρος τῆς προηγούμενης
σελίδας.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Ὁριζοντίως Καθέτως
1. Τὸ δίκτυό της ἁπλώνεται σὲ ὅλη τὴν

Ἑλλάδα.
2. Τὸ «νόστιμον» ἀναφέρεται ἐπί

ἐπανόδου. – Ἐκφράζει ἕνα πρόσφατο
παρελθόν.

3. Τοῦ «Κ» δορυφόροι. – Πρόθεση μὲ
ἀπόστροφο. – Σκανδιναυική
νομισματική μονάδα.

4. Σύμφωνο τοῦ ἀγγλικοῦ ἀλφαβήτου. –
Βρίσκονται σὲ σειρὰ… στὴν σειρά.

5. Προστάτευε τὴν τραγωδία.
6. Ἡρώδης πασίγνωστος.
7. Ἡ αἰτιατικὴ ζώου μὲ τὴν προφορὰ

δύο συμφώνων. – Ἀραβικὸ ἄρθρο –
Οἱ πλάγιες πτώσεις του
συντάσσονται πάντα μὲ ρῆμα.

8. Σκακιστικὸ σύμβολο. - Ἀναφέρονται
στὸ σύνολο (οὐδ.).

9. Σχετικὴ μὲ ἱερὸ χῶρο (γεν.).

1. Πρόσωπο τῆς Οδύσσειας.
2. Κατὰ κανόνα ἀναποτελεσματικό

(γεν.).
3. Παράγεται ἀπὸ τὴν διαπασῶν. – Δύο

ἀπὸ τὰ σύμφωνα τῆς… Γιάλτας – Ἀπὸ
τὰ πολλὰ … λίγα.

4. Δημιουργοῦνται καὶ μὲ τοὺς
βομβαρδισμούς.

5. Νεοπλατωνικὸς φιλόσοφος τοῦ 5ου
αἰώνα π.Χ.

6. Εἶναι καὶ ἐπιφώνημα πόνου. – Ρῆμα
ποὺ εἰσάγει σὲ κλασικὴ γλώσσα. –
Τόσα χρόνια ἔζησε ὁ Ραφαήλ.

7. Μουσικὴ νότα. – Τὸ ἀπευθύνουν σὲ
πολλοὺς.

8. Ἀποκαλοῦνται ὁρισμένοι σπόνδυλοί
μας (γεν.). – Ἀπαιτοῦνται γιὰ τὴν
προφορὰ ξένου συμφώνου.

9. Ἐκφράζει καὶ ἄρνηση. – Ἀποκαλεῖται
τὸ κύριο πρόσωπο ἑνὸς λογοτεχνικοῦ
ἔργου.


