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Abstract

Existing TEX hyphenation patterns for typesetting modern Greek texts
do not take into accound the grammatical differences between the old poly-
tonic (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 EÊsagwg�

῞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 ἐ-
πίσης νὰ ἐκπλαγοῦν βλέποντας τὴν λέξη ἰσθµὸς κοµµένη µεταξὺ τοῦ δευτέρου καὶ
τοῦ τρίτου συµφώνου ὡς ἰσθ-µός. Σύµφωνα µὲ τοὺς κανόνες τῆς ἑλληνικῆς γραµ-
µατικῆς, 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

∗>Anaparagwg� katìpin �deÐac �pä tä EÖtupon, No. 4, >Apr. 2000, ssv. 1�16. Reproduced
with permission from Eutypon, no. 4, Apr. 2000, pp. 1–16.
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συλλαβισµός της εἶναι ἰ-σθµός, ἐπειδὴ ἕνα σύµπλεγµα τριῶν ἢ περισσοτέρων συµ-
φώνων 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 συλ-

λαβισµὸ ἑλληνικῶν κειµένων µὲ τὸ TEX: τὸ rgrhyph.tex τοῦ Γ. Χαραλάµπους
[1], τὸ grkhyphen.tex τοῦ Κ. ∆ρυλλεράκη [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 ∆ρυλλεράκη [2], ἐφ’ ὅσον αὐτὸ δὲν ἀποτελεῖ τίποτα ἄλλο ἀπὸ µία
περιορισµένη ἔκδοση τοῦ rgrhyph.tex (σὲ κάποια γραµµὴ τοῦ ἀρχείου αὐτοῦ πα-
ρεµβάλλεται ἡ ἐντολὴ \endinput καὶ ἕνα σχόλιο ὅτι τὸ TEX παρουσιάζει πρόβληµα
µνήµης). ᾿Επίσης δὲν θὰ ἀσχοληθοῦµε µὲ τὸ ἀρχεῖο κωδίκων συλλαβισµοῦ τοῦ Μο-
σχοβάκη [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 ῀ ζοφε-
ρός ἢ σκοτεινός), τλ (τληµωσύνη ῀ φτώχια ἢ µιζέρια). Οἱ ἴδιοι κώδικες δὲν ἐπιτρέ-
πουν 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 ὁ-
ποῖο 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 ἐ-
λάχιστες διαφορὲς µεταξὺ τῶν κωδικοποιήσεων τῶν ἑλληνικῶν χαρακτήρων κατὰ
Χαραλάµπους [1], ∆ρυλλεράκη [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.

2 PÀc sullabÐzei tä TEX

῾Ο τρόπος µὲ τὸν ὁποῖο συλλαβίζει τὸ TEX ἕνα ὁποιοδήποτε κείµενο περιγράφεται
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
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UShyphen.tex, τὸ FRhyphen.tex, κ.ἄ.ὅ.), τὸ ὁποῖο περιέχει τοὺς κώ-
δικες 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 σύµ-
πλεγµα 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 κώδικας
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 συλ-
λαβισµὸ ἑλληνικῶν προσαρµοσµένους στὴν τυποποίηση 7-bit κατὰ Levy [6] (τὸ πῶς
δηµιουργοῦµε ἀυτοὺς τοὺς κώδικες, θὰ τὸ ἐξηγήσουµε παρακάτω):

a1
e1
...
2l1l
...

καὶ ἂς ὑποθέσουµε ἐπιπλέον ὅτι θέλουµε νὰ στοιχειοθετήσουµε ἕνα κείµενο ἑλλη-
νικὸ 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 στοι-
χειοθετήσουµε, 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
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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 ἀποφα-
σίζει 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 sul-

labismoÜ gi� t� nèa állhnik�

῾Η δηµιουργία κωδίκων συλλαβισµοῦ εἶναι µία ἐπίπονη προσπάθεια. Κάθε γλώσσα
ἔχει τὶς ἰδιαιτερότητές της. ᾿Επιπλέον, διαφορὲς στὸν τρόπο συλλαβισµοῦ παρουσιά-
ζονται καὶ µεταξὺ διαφορετικῶν διαλέκτων τῆς ἴδιας γλώσσας. Τὸ πλέον γνωστὸ
παράδειγµα εἶναι ἡ ἀγγλικὴ γλώσσα, λέξεις τῆς ὁποίας συλλαβίζονται 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:
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(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 πο-
λυτονικὸ 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
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 εἶ-
ναι 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 καταχρηστικὸ
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. ∆υστυχῶς, 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 τετρασύλ-
λαβη (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 ἀρ-
χίζει ἑλληνικὴ λέξη, χωρίζονται µετὰ τὸ πρῶτο σύµφωνο

Οἱ ἀντίστοιχοι κώδικες εἶναι: 4b1z . . . 4y1q. Μεταξὺ αὐτῶν τῶν κωδίκων, πα-
ρεµβάλλονται κάποιοι ἄλλοι γιὰ τὴν ἀντιµετώπιση ὁρισµένων τριπλῶν συµφωνικῶν
συνδυασµῶν:
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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 µπο-
ρούσαµε νὰ προσθέσουµε τὸν κώδικα 4r5l2s γιὰ νὰ συλλαβισθεῖ τὸ ὄνοµα Κάλρ-
σον 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 χωρι-
στεῖ 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. Παροµοίως
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 λέ-
ξεις 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 ἐµ-

φανεῖς περιπτώσεις ἔρρινων τριπλῶν συνδυασµῶν: 4g1kt (ἐ-λεγ-κτής), 4m1pt (ά-
µεµ-πτος), 4n1tz (νε-ραν-τζιά) καὶ 4n1ts (βιο-λον-τσέ-λο).
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(η) Καταλήξεις διπλῶν ἢ τριπλῶν συµφώνων δὲν ἀποτελοῦν συλλαβές

Πρόκειται γιὰ ὁρισµένες ἀρχαϊκὲς καταλήξεις ἢ καταλήξεις ξενικῶν λέξεων ποὺ
ἔχουν εἰσέλθει ἄκλιτες στὴν γλώσσα µας, ὅπως -κλ (πι-νάκλ), -νς (ἕλ-µινς), κ.ἄ.ὅ.
Οἱ καταλήξεις αὐτὲς συνήθως ἀποτελοῦνται ἀπὸ δύο σύµφωνα, ἐκ τῶν ὁποίων ἴσως
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 κώδικες: 6br. 6kl.
6kt. . . . 6tr. 6ft..

(θ) Συνδυασµοὶ διψήφων συµφώνων χωρίζονται

Πρόκεται γιὰ ὁρισµένους σπάνιους συνδυασµοὺς ξενικῆς προέλευσης ποὺ ἀποτε-
λοῦνται ἀπὸ δύο δίψηφα σύµφωνα ὅπως, π.χ., µπ-ντ (ροµπ-ντε-σάµπρ). Γιὰ τὴν ἀντι-
µετώπιση 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]). ∆ηµιουργήσαµε ἐπί-
σης 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
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%)
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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 δια-
κρίνουµε ἐὰν πρόκειται γιὰ καταχρηστικοὺς διφθόγγους ἢ µή.

>EkeÐnh t�n Pèmpth, å kÔrioc >Iws f, å mparmpèrhc kaÈ mìnimoc âqjrìc mac, mp¨ke
s� sÐfounac st�n aÎl  mac ki �rqise n� oÎrli�zei íti tä trellä katsÐki mac, �
âponomazìmenh {>Am�ljeia}, êfage t� ner�ntzia tou. <H l�myh stä moust�ki toÜ
{taqusbarnist¨} � « �lliÀc {Êsopedwt¨} � geÐton� mac eÚqe âxafanisteØ kaÈ tä
gìhtrì tou êmoiaze n� êqei traumatisteØ �nepanìrjwta. {J� s�c k�mw m nusin!},
gk�rize, {di� tä dèndro mou tä rhmagmènon!}. T�n ápomènh, gÔreue ±c �pozhmÐwsh
mi� dwdek�da �bg�. <O mp�rmpac mac å >Alèkoc, poÌ eÒqe �nal�bei ân mèrei tä
rìlo toÜ patèra mac �pä tìte poÌ âkeØnoc q�jhke st�n >AlbanÐa, toÜ eÚpe mà t�
qarakthristik� qwri�tikh profor� tou: {Dà� m� làc brà �njrwpe, tÐ s� êkamei
toÌ katsÐk�? ToÌ katsÐk� dà ntr¸ei nir�tzia � âliàc tr¸ei!} <O aÊsqräc geÐtonac
âpèmene stä biolÐ tou kaÐ, st�n komporumwsÔnh kaÈ tä jumì tou, mpèrdeue lèxeic
pantelÀc �sqetec: {Dàn eÒmeja �ltrouðstaÐ, kÔrioi! N� êbgù � oÊkÐa ÍmÀn eÊc
tä sfurÐ! J� s�c mhnÔsw eÊc tä Ípojhkoful�keion, eÊc tä ÍpourgeØon! Dàn eÚnai
dunatän t� proðìnta ÍmÀn n� gÐnontai brÀsic mÐac aÊgìc!} EÒde ki �pìeide � m�na
mac daneÐsthke pènte �bg� �pä tän jeiì mac, êbale ki �lla áft� dik� mac kaÈ t�
p¨ge stä {kakopoiä mÐasma}, ípwc sun jize n� �pokaleØ tän kÔrio >Iws f. . . T�n
jum�mai �kìma mà t� maÜra roÜqa kaÈ tä �sfr�gisto panèri st� qèria thc, âmpräc
�pä tä {�nupèrblhton} platÔskalo toÜ �rqontoqwri�th mparmpèrh � ¹ra poÌ
êdue å ¡lioc st� j�lassa, éna �lektrofìro �liobasÐlema toÜ Maòou.

Sq¨ma 1: Tä keÐmeno poÌ qrhsimopoi jhke kat� t�n dokim� tÀn kwdÐkwn sulla-
bismoÜ.

PÐnakac 1: Sugkritik� �potelèsmata dokim¨c kwdÐkwn sullabismoÜ nèwn ellhni-
kÀn.

Sf�lmata >AstoqÐec
>ArqeØo kwdÐkwn (%) (%)
rgr-hyph.tex [1] 25 13
grhyph.tex [4] 3 16
Nèoi beltiwmènoi k¸dikec 0 3

5 PoÜ j� breØte toÌc nèouc k¸dikec sulla-

bismoÜ

Οἱ νέοι κώδικες συλλαβισµοῦ βρίσκονται σὲ δύο ἀρχεῖα ποὺ φέρουν τὰ ὀνόµατα
GRPhyph?.tex γιὰ τὸ πολυτονικὸ καὶ GRMhyph?.tex, ὅπου ? εἶναι ὁ ἀριθµὸς τῆς
τρέχουσας ἔκδοσής τους (2). Τὰ ἀρχεῖα αὐτὰ µπορεῖτε νὰ τὰ λάβετε µὲ ftp ἀπὸ τὸν
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κατάλογο pub/TeX/greek/hyphen στὸν κόµβο τοῦ ∗εϕτ∗ (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 Κων-
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Par’arthma

Kat’alogoc sumplegm’atwn ¿ap‘o klit’ec l’exeic xenik hc pro’eleushc po‘u
peri’eqoun ¿’arrina d’iyhfa s’umfwna gk, mp ka‘i nt. Merik‘ec ¿apara’ithtec

¿exair’eseic parousi’azontai m‘e ¿eswterik‘h ¿od’ontwsh.

gk
bg2k

4l5g2k

4n5g2k

4r5g2k

sg2k

4t5g2k

.giou5g2ko giou-gkosl’aboc
5g2krant. B’olgko-gkrant
>emi5g2kr ¿emi-gkr’ec
>i5g2kou ¿i-gkou’ana
>’intri5g2k >intri5g2k ¿’intri-gka
.kara5g2ki kara-gki’ozhc
.ma5g2ki’o ma-gki’oroc
.mpa5g2k mpa-gkat’ela mpa-gk’eta
.mpi5g2k mpi-gk’onia
.nt’a5g2kl nt’a-gkla
.nta5g2kl nta-gklar’ac
.xe5g2k .x’e5g2k xe-gk’astri
.saltip’a5g2k saltip’a-gkoc
.si5g2k si-gko’una
.sp’a5g2k .spa5g2k sp’a-gkoc spa-gkoramm’enoc
.fi’o5g2k .fio5g2k fi’o-gkoc fio-gk’aki
.qo’uli5g2k .qouli5g2k qo’uli-gkan qouli-gkanism’oc

mp
4z5m2p

4l5m2p

4n5m2p

4r5m2p

sm2p

>ala5m2pou ¿ala-mpourn’ezika
>’a5m2ak >a5m2p’ak ¿’a-mpakoc
>a5m2pan ¿a-mpan’ozi
>a5m2p’ar >a5m2p ar >a5m2par ¿a-mp’ara ¿a-mpar’wnw

>a6m3p’ari >a6m3pari ¿am-p’ari
>a5m2pr ¿a-mpr’i
>ara5m2p ¿ara-mp’ac
>arlo’u5m2p >arlo u5m2p >arlou5m2p ¿arlo’u-mpa
.b’o5m2pir .bo5m2pir b’o-mpirac bo-mpiriasm’enoc
.g’a5m2pi .ga5m2pi g’a-mpia
.ze"i5m2p ze”i-mp’ekikoc
>i5m2pra ¿i-mpra’hm
.kala5m2pa kala-mpal’iki
.kal’i5m2pr .kali5m2pr kal’i-mpra kali-mpr’arw
.ka5m2p’ad ka-mp’adikoc
.ka5m2par’e .ka5m2par‘e .ka5m2pare ka-mpa-r’e ka-mparetzo’u
.ka5m2p’in .ka5m2p in .ka5m2pin ka-mp’ina ka-mpin’ec
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.k’a5m2pot .ka5m2p’ot .ka5m2pot k’a-mpoto ka-mpot’inoc

.kaou5m2p kaou-mp’ohc

.kara5m2p kara-mp’ina kara-mpini’eroc
.kara6m3p’ol .kara6m3pol karam-p’ola

.karna5m2p karna-mp’iti

.ke5m2p ke-mp’ap ke-mpaptz’hc ke-mp’ec

.koli5m2pr koli-mpr’i

.kolo’u5m2pr .kolo u5m2pr .kolou5m2pr kolo’u-mpra

.k’o5m2pr .ko5m2pr k’o-mpra
.ko6m3pr’ess .ko6m3press kom-pr’essa

.kontra5m2p kontra-mp’aso kontra-mp’anto

.koulo’u5m2pr .koulo u5m2pr .koulou5m2pr koulo’u-mpra

.kou5m2po’u .kou5m2po u .kou5m2pou kou-mpo’uri kou-mpo’urac

.kwlo’u5m2pr .kwlo u5m2pr .kwlou5m2pr kwlo’u-mpra

.li5m2pr li-mpr’eto

.l’o5m2p l’o-mpu l’o-mpi

.manit’o5m2p manit’o-mpa
5m2pa5m2p mpa-mp’ac mpa-mp’akac mpa-mp’eshc

qazo-mpa-mp’ac
5m2p’a5m2p mp’a-mpw

.mpa6m3p’aki .mpa6m3paki mpam-p’aki
.mpaske2t5m2p mpasket-mpwl’istac
.mpasi5m2pouz mpasi-mpouzo ukoc
5m2p’ehc. 5m2pehc. 5m2p’ehs. 5m2pehs. Petr’o-mpehc k.¿’a.¡’o.
5m2p’eh. 5m2peh. 5m2p’ehdec.

5m2p’ehdes. 5m2p’ehdwn.

5m2p’e5m2p 5m2pe5m2p mp’e-mphc mp’e-mpa mpe-mp’ekoc
bouturo-mpe-mp’ec

.mpi5m2p mpi-mper’o mpi-mpel’o
5m2pogi nero-mpogi’a lado-mpogi’a
.mp’o5m2pir .mpo5m2pir mp’o-mpirac mpo-mpiriasm’enoc
.mpo5m2p’ot .mpo5m2pot mpo-mp’ota
.mpou5m2po’un .mpou5m2po un .mpou5m2poun mpou-mpo’unac mpou-mpoun’izw
.n’o5m2pel .no5m2pel n’o-mpel no-mpel’istac
.nt’o5m2pr .nto5m2pr nt’o-mproc nto-mpros’unh
.x’e5m2p .xe5m2p x’e-mparkoc
>’o5m2po >o5m2po ¿’o-mpoe ¿o-mpo”’istac
.re5m2p re-mp’ethc
.r’e5m2p r’e-mpeloc
.repo’u5m2pl .repou5m2pl repo’u-mplika repou-mplik’anoc
.ro5m2p ro-mp’ot ro-mpotik’h
r’o5m2pa r’o5m2pe r’o5m2pw ro5m2p w r’o-mpa gkarntar’o-mpa
ro5m2pa ro5m2pe ro5m2pw pali’oro-mpa

tro6m3p tr’o6m3p trom-p’oni tr’om-pa
.rou5m2p rou-mp’ini
.sa2m5pot sa-mpot’az sa-mpot’arw
.s’e5m2pr s’e-mproc
.ska5m2pab ska-mpab’ia
.sno5m2p sno-mpar’ia sno-mpism’oc
s’o5m2pa s’o5m2pe s’o5m2pw so5m2pa s’o-mpa xul’o-sompa
so5m2pe so5m2pw so5m2p w

.so’u5m2p .sou5m2p so’u-mpitoc

.tabla5m2p tabla-mp’ac

.ta5m2p ta-mpo’uri ta-mpo’u ta-mpl’ac ta-mp’ela
ta-mpaki’era

.ta6m3peram tam-peram’ento

.ta6m3po url .ta6m3po’url tam-po urlo
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.te5m2pes te-mpes’iri

.tz’a5m2p .tza5m2p tz’a-mpa tza-mpatz’hc

.tzana5m2p tzana-mp’ethc tzana-mpeti’a

.tzi5m2p Tzi-mpout’i Tzi-mpal’i

.tzou5m2p tzou-mp’ec

.t’o5m2pr .to5m2pr t’o-mproc to-mpros’unh

.tra5m2p’al .tra5m2pal tra-mp’ala tra-mpal’izomai

.tra5m2po uk .tra5m2po’uk .tra5m2pouk tra-mpo ukoc tra-mpoukism’oc

.ts’a5m2pa .tsa5m2pa ts’a-mpa tsa-mpatz’hc

.tsi5m2po’uk .tsi5m2pouk tsi-mpo’uki

.tsi5m2po’us .tsi5m2pous tsi-mpo’usi

.f’a5m2prik .fa5m2prik f’a-mprika

.fra5m2p fra-mpal’ac

.qa5m2p qa-mp’ari qa-mp’eri

.q’o5m2p q’o-mpu q’o-mpi

.qontro5m2pa qontro-mpal’ac

nt
b5n2t

z5n2t

l5n2t

mn2t

r5n2t

sn2t

>a5n2t’atz ¿a-nt’atzio
>atra5n2t’e >atra5n2t‘e ¿atra-nt’ec
.b’i5n2te .bi5n2te b’i-nteo bi-nteok’amera
.giaqou5n2t giaqou-nt’hc
.gibe5n2t gibe-nt’izw
.gk’ai5n2t .gk’a"i5n2t .gka"i5n2t gk’ai-nta
.likbi5n2tar likbi-ntarism’oc
.ka5n2ta"’i .ka5n2ta"i ka-nta”’ifi
.ka5n2tr ka-ntr’ilia
.ma"i5n2t ma”i-ntan’oc
.ma5n2t’am .ma5n2t‘am .ma5n2tam ma-nt’am ma-ntam’itsa
.ma5n2t’em .ma5n2tem ma-nt’emi
.me"i5n2t’a .me"i5n2ta me”i-nt’ani
.mo5n2t’el .mo5n2tel mo-nt’elo mo-ntelism’oc
mo5n2t’ern mo5n2tern mo-nt’erno metamo-nternism’oc
.mpal’a5n2t .mpala5n2t mpal’a-nta
.mpa5n2tan mpa-ntan’ac
.mpe5n2t mpe-nt’eli mpe-nt’eni
.mpi5n2t mpi-nt’ec
.mpou5n2ta mpou-ntal’ac
.mpou5n2tr mpou-ntro’umi
.nisa5n2t nisa-nt’iri
.nta5n2t nta-nt’a
.ntermpe5n2t ntermpe-nt’erhc
5n2t’iban mpaoulo-nt’ibano
.ntou5n2to’uk .ntou5n2to uk ntou-nto’uka
.ntou5n2touk

.xe5n2t x’e5n2t xe-nt’unw x’e-ntutoc
>o5n2t’a >o5n2t‘a >o5n2t a ¿o-nt’ac
.reze5n2t reze-nt’a
.re5n2t’i .re5n2ti re-nt’ikolo
.ro u5n2t .ro’u5n2t ro u-ntoc
.se5n2t’ef .se5n2tef se-nt’efi
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.se5n2to u .se5n2to’u .se5n2tou se-nto uki

.tsa5n2t’i .tsa5n2ti tsa-nt’ila tsa-nt’iri

.fastfou5n2t fastfou-nt’adiko

.qa5n2to qa-nto’umhc

.q’a5n2tr .qa5n2tr q’a-ntra qa-ntr wn
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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{...} τοῦ ἀρχείου 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-γκλι-ζὲ νε-γκλι-ζέ
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
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