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Abstract

The grammatical rules for hyphenation of ancient Greek differ con-
siderably from those for modern Greek, particularly when it comes to
compound words. Moreover, there are not any freely available hyphen-
ation patterns for typesetting ancient Greek texts with TEX. Thus, new
hyphenation patterns had to be written from scratch for typesetting an-
cient Greek. These new patterns allow for the separation of compound
words in their original parts when the first part has not lost its final vowel
by ellision. 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�

Σὲ προηγούµενο ἄρθρο [1], εἴχαµε ἀναφερθεῖ στὴν δηµιουργία βελτιωµένων κω-
δίκων συλλαβισµοῦ γιὰ τὴν στοιχειοθεσία νεοελληνικῶν κειµένων µὲ τὸ TEX καὶ
τὸ LATEX. Οἱ κώδικες συλλαβισµοῦ πολυτονικῶν νεοελληνικῶν κειµένων θὰ µπο-
ροῦσαν νὰ χρησιµεύσουν καὶ γιὰ τὸν συλλαβισµὸ ἀρχαίων ἑλληνικῶν κειµένων, ἐφ’
ὅσον καὶ οἱ ἀρχαῖοι ῞Ελληνες συλλάβιζαν µὲ βάση τὸν κανόνα ποὺ λέει ὅτι ἕνα σύµ-
φωνο συλλαβίζεται πάντα µὲ τὸ ἀκόλουθο φωνῆεν [2]. ῎Ισως δὲ οἱ ἀρχαῖοι ῞Ελληνες
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νὰ χώριζαν τὶς συλλαβὲς µὲ βάση µόνο τὸν τονισµὸ καὶ τὴν εὐφωνία. Γιὰ παρά-
δειγµα, ὁ Smyth [2] ἀναφέρει ὅτι οἱ ἀρχαῖοι ῞Ελληνες συλλάβιζαν τὴν ἔκφραση ἐκ
τούτου σὰν νὰ ἦταν µία λέξη, δηλαδὴ συλλάβιζαν ἐ-κ) τού-του.
῾Ωστόσο, νεώτεροι γραµµατικολόγοι εἰσήγαγαν ἕναν κανόνα γιὰ τὸν συλλαβι-

σµὸ τῶν σύνθετων ἀρχαίων ἑλληνικῶν λέξεων µὲ βάση τὸν χωρισµὸ τῶν συνθε-
τικῶν τους [3]. Σύµφωνα µ’ αὐτὸν τὸν κανόνα, συλλαβίζουµε ἀπ-αγγέλω, ∆ιόσ-
κουρος καὶ παρ-εκ-τρέπω, ἀντὶ γιὰ ἀ-παγγέλω, ∆ιό-σκουρος καὶ πα-ρε-κτρέπω.
῾Η Ἀκαδηµία Ἀθηνῶν [4], ἀλλὰ καὶ ὁρισµένες ἔγκυρες γραµµατικὲς τοῦ περα-

σµένου αἰώνα [3], ἀποδέχονται τὸν παραπάνω κανόνα ἐλαφρῶς τροποποιηµένο· οἱ
σύνθετες λέξεις χωρίζονται στὰ συνθετικά τους µέρη, µόνο ὅταν δὲν ἔχει συµβεῖ
ἔκθλιψη φωνηέντων τοῦ πρώτου συνθετικοῦ. ῾Η σχολικὴ γραµµατικὴ τῶν ἀρχαίων
ἑλληνικῶν [5], ποὺ ἀκολουθεῖ τὶς ὁδηγίες τῆς Ἀκαδηµίας Ἀθηνῶν, γράφει χαρα-
κτηριστικά:

«Οι σύνθετες λέξεις χωρίζονται στα συνθετικά τους µέρη, αν κατά
τη σύνθεση δεν έχει αποβληθεί το τελικό φωνήεν του θέµατος του α′

συνθετικού· αλλιώς, συλλαβίζονται σαν απλές λέξεις: ἐξ-έρχοµαι, συν-
άγω, δυσ-τυχής, ῾Ελλήσ-ποντος, νουν-εχής· αλλά: πα-ρέρχοµαι, ἀ-πέχω,
κά-θοδος, νο-µάρχης, φί-λιππος, πρω-ταγωνιστής.»

῾Ο Χαραλάµπους [6] ἔχει ἑτοιµάσει κώδικες συλλαβισµοῦ ἀρχαιοελληνικῶν κει-
µένων µὲ βάση τὸν χωρισµὸ τῶν σύνθετων ἀρχαιοελληνικῶν λέξεων στὰ συνθετικά
τους µέρη ἀκόµα καὶ ὅταν ἔχει ἀποβληθεῖ τὸ τελικὸ φωνήεων τοῦ πρώτου συνθετι-
κοῦ. ∆ηλαδὴ οἱ κώδικες τοῦ Χαραλάµπους δίνουν: αἰχµ-άλωτος (αἰχµὴ + ἁλωτός),
στρατ-ηγός (στρατὸς + ἄγω), ἐνὼ κατὰ τὴν σχολικὴ γραµµατικὴ τῶν ἀρχαίων [5]
ἔχουµε: αἰχ-µάλωτος, στρα-τηγός. ᾿Επιπλέον, οἱ κώδικες συλλαβισµοῦ τοῦ Χαρα-
λάµπους γιὰ τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ δὲν κυκλοφοροῦν δωρεὰν στὸ ∆ιαδίκτυο.
Προκειµένου ὅλοι οἱ χρῆστες τοῦ TEX καὶ τοῦ LATEX νὰ µποροῦν νὰ στοιχειοθε-

τοῦν ἀρχαῖα ἑλληνικὰ κείµενα µὲ σωστὸ συλλαβισµό, δηµιουργήσαµε νέους κώδικες
συλλαβισµοῦ. Αὐτοὶ οἱ νέοι κώδικες συλλαβισµοῦ γιὰ τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ διαφέ-
ρουν ἀπὸ ἐκείνους τοῦ Χαραλάµπους [6] στὸ ὅτι στηρίζονται στοὺς κανόνες τῆς
Ἀκαδηµίας Ἀθηνῶν καὶ τῆς σχολικῆς γραµµατικῆς. Μὲ ἄλλα λόγια οἱ νέοι κώδικες
συλλαβισµοῦ δίνουν προσ-έχω ὅµως πα-ρέ-χω, ἐνὼ οἱ κώδικες τοῦ Χαραλάµπους δί-
νουν προσ-έχω καὶ παρ-έχω. Παρακάτω ἐξηγεῖται λεπτοµερῶς τὸ πῶς φτιάχθηκαν οἱ
νέοι κώδικες συλλαβισµοῦ γιὰ τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικά, ἀλλὰ καὶ οἱ σπάνιες περιπτώσεις
ὅπου τὸ TEX µπορεῖ νὰ συλλαβίσει λανθασµένα.

2 <H dhmiourgÐa beltiwmènwn kwdÐkwn sul-

labismoÜ gi� t� �rqaØa állhnik�

Τὸ πῶς συλλαβίζει τὸ TEX τὸ εἴδαµε στὸ προηγούµενο σχετικὸ ἄρθρο [1]. ῎Ετσι,
ὅπως στὴν περίπτωση τῶν νέων ἑλληνικῶν, οἱ κώδικες συλλαβισµοῦ τῶν ἀρχαίων
ἑλληνικῶν προκύπτουν κατὰ ἀντιστοιχία µὲ τοὺς γραµµατικοὺς κανόνες συλλαβι-
σµοῦ:
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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.,
ἀ-γνο-έ-ω. Οἱ ἀντίστοιχοι κώδικες εἶναι: a1 e1 h1 i1 o1 u1 w1. Γιὰ τὴν ἀποφυγὴ
χωρισµοῦ µεταξὺ φωνήεντος καὶ ὑποδιαστολῆς, προσθέτουµε: a2|1 h2|1 w2|1.

(β) Οἱ δίφθογγοι δὲν χωρίζονται

Οἱ ἀντίστοιχοι κώδικες εἶναι: a2i a2’i . . . u2<‘i u2<~i. Μεταξὺ τῶν κωδίκων
αὐτῶν παρεµβάλλουµε ὁρισµένες ἐξαιρέσεις: ’a3i >a3i <a3i . . . ’u3i ~u3i >u3i
<u3i ou3i ’ou4i >ou4i <ou4i o3u’i o3u~i.

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

Οἱ ἀντίστοιχοι κώδικες εἶναι: 4b. 4g. . . . 4y. .b4 .g4 . . . .y4. Στοὺς κώδικες
αὐτούς, προσθέτουµε µερικοὺς ἀκόµα γιὰ τὴν περίπτωση ἐλλειπῶν λέξεων ποὺ τε-
λειώνουν µὲ ἀπόστροφο ἐξ αἰτίας ἔκθλιψης φωνήεντος: 4’’ 4b’’ 4g’’ . . . 4y’’.
᾿Επίσης προσθέτουµε καὶ µερικοὺς κώδικες γιὰ τὴν περίπτωση ἐλλειπῶν λέξεων ποὺ
τελειώνουν µὲ δύο σύµφωνα καὶ ἀπόστροφο: 4bd’’ 4bl’’ . . . 4qn’’ 4qr’’.
Οἱ λέξεις ποὺ ἔχουν ὑποστεῖ ἔκθλιψη ἐµφανίζονται κυρίως στὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ

ποίηση. Γιὰ παράδειγµα, ὁ ἀριστοφανικὸς ἥρωας Εὐελπίδης λέει:

ἀστοὶ µετ’ ἀστῶν, οὐ σοβοῦντος οὐδενὸς
ἀνεπτόµεσθ’ ἐκ τῆς πατρίδος ἀµφοῖν ποδοῖν,
αὐτὴν µὲν οὐ µισοῦντ’ ἐκείνην τὴν πόλιν. . .

Ἀριστοφάνης, ῎Ορνιθες, στίχοι 34–36

Βεβαίως, τὸ κόψιµο τῶν λέξεων εἶναι σπάνιο στὴν ποίηση. ᾿Επειδὴ ὅµως τέτοιες
ποιητικὲς φράσεις µπορεῖ νὰ παρουσιασθοῦν ὄχι µόνο στὴν µορφὴ στίχων, ἀλλὰ καὶ
ἐντὸς πεζοῦ κειµένου, γι’ αὐτὸ καὶ οἱ παραπάνω κώδικες εἶναι ἀπαραίτητοι.

(δ) Τὰ διπλὰ σύµφωνα χωρίζονται

Οἱ ἀντίστοιχοι κώδικες εἶναι: 4b1b 4g1g . . . 4r1r 4>r1<r 4s1s . . . 4y1y. (῾Ο
Χαραλάµπους [6] λέει ὅτι τὸ διπλὸ ρ — ρρ ἢ ῤῥ — δὲν χωρίζεται, ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι
µάλλον λάθος.)

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

Οἱ ἀντίστοιχοι κώδικες εἶναι: 2b1g . . . 2y1q. Θὰ πρέπει νὰ σηµειώσουµε ὅτι ὑπάρ-
χουν ὁρισµένοι συνδυασµοὶ συµφώνων ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἀρχίζουν λέξεις τῆς νέας
ἑλληνικῆς γλώσσας, ἀλλὰ ἀπὸ τοὺς ὁποίους δὲν ἀρχίζουν λέξεις τῆς ἀρχαίας ἑλ-
ληνικῆς. ῎Ετσι, ὁ συνδυασµὸς βγ δὲν χωρίζεται στὰ νέα ἑλληνικά (γιατὶ ὑπάρχει ἡ
λέξη βγαίνω), ἐνὼ χωρίζεται στὰ ἀρχαῖα ἑλληνικά (γιατὶ δὲν ὑπάρχει ἀρχαία ἑλληνι-
κὴ λέξη ποὺ νὰ ἀρχίζει ἀπὸ βγ). Τὰ συµφωνικὰ συµπλέγµατα ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἀρχίζουν
λέξεις ἀρχαιοελληνικές, τὰ ἐπιβεβαιώσαµε ἀπὸ τὸ λεξικὸ Liddell–Scott [7] καὶ τὸ
λεξικὸ τοῦ Σταµατάκου [8].
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῞Ενας ἄλλος κανόνας γιὰ τὸν συλλαβισµὸ τῶν ἀρχαίων λέει [3] ὅτι δὲν χωρίζεται
ὁ συνδυασµὸς δύο συµφώνων ὅταν τὸ πρῶτο εἶναι ἄφωνο (π, β, φ / τ, δ, θ / κ, γ,
χ) καὶ τὸ δεύτερο εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ ρινικὰ µ ἢ ν. Θὰ πρέπει λοιπὸν οἱ κώδικες νὰ µὴν
περιέχουν τὸν χωρισµὸ τῶν βµ, βν, γµ, κ.τ.ὅ. Γι’ αὐτὸ καὶ δὲν συµπεριλαµβάνουµε
τοὺς κώδικες 2b1m . . . 2q1n.

(ϛ) Μία σύνθετη λέξη χωρίζεται στὰ συνθετικά της µέρη. ῞Οταν ὅµως ἔχει ἐπέλθει
ἔκθλιση φωνηέντων κατὰ τὴν σύνθεση, τότε ἡ λέξη συλλαβίζεται σὰν µία ἁπλὴ λέξη.

Αὐτὸς ὁ κανόνας δηµιουργεῖ τὶς µεγαλύτερες δυσκολίες γιὰ τὴν δηµιουργία τῶν
κωδίκων συλλαβισµοῦ τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν. Τὴν λύση στὸ πρόβληµα τὴν ἐπε-
σήµανε πρῶτος ὁ Χαραλάµπους [6]: Μὲ βάση ἕνα λεξικὸ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς
γλώσσας — στὴν περίπτωσή µας, τὸ µεγάλο λεξικὸ τοῦ Σταµατάκου [8] — κατα-
στρώσαµε ἕναν ἐκτεταµένο κατάλογο ἀπὸ κώδικες ποὺ ἀντιστοιχοῦν στὰ ἀρχικὰ
µέρη τέτοιων σύνθετων λέξεων:

>adi’e2x1 ἀδιέξ-οδος
>adie2x1
>adu2s1’w ἀδυσ-ώπητος
>adu2s1w
<al’o2s1 ἁλόσ-ανθος
<alo2s1
... . . .
<w2s1e‘i. ὡσ-εὶ
<w2s1e’i.
<’w2s1per. ὥσ-περ
<w2s1pe2r1 ὡσ-περ-εὶ
<’w2s1te ὥσ-τε

῾Ο κατάλογος ἀρχικῶν µερῶν σύνθετων λέξεων περιλαµβάνει καὶ µερικὲς νεώτερες
λέξεις, ὅπως καλωσ-ορίζω, καν-είς καὶ ὁλον-έν. Προσθέσαµε τὶς λέξεις αὐτὲς γιὰ
τὴν περίπτωση ποὺ οἱ κώδικες τῶν ἀρχαίων χρησιµοποιηθοῦν γιὰ τὸν συλλαβισµὸ
κειµένων τῆς καθαρεύουσας. ῍Ας σηµειωθεῖ ὅτι ὁ πλήρης κατάλογος ἀρχικῶν µερῶν
σύνθετων λέξεων τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσας εἶναι πολὺ µεγάλος καὶ γι’ αὐτὸ
δὲν δίνεται ἐδῶ. ῞Οσοι ἐνδιαφέρονται µποροῦν νὰ κοιτάξουν τὸ σχετικὸ ἀρχεῖο ποὺ
συνοδεύει τὸ ἀρχεῖο µὲ τοὺς κώδικες συλλαβισµοῦ (βλ. §5).

3 Dokim� tÀn kwdÐkwn sullabismoÜ

῞Οπως µὲ τοὺς κώδικες συλλαβισµοῦ γιὰ τὴν στοιχειοθεσία νεοελληνικῶν κειµέ-
νων [1], ἔτσι καὶ µὲ τοὺς κώδικες συλλαβισµοῦ γιὰ τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ δηµιουργή-
σαµε µία νέα φόρµα latex. Κατόπιν, µὲ τὴν βοήθεια τῆς ἐντολῆς \showhyphens,
δοκιµάσαµε τοὺς κώδικες συλλαβισµοῦ ἀρχαίων ἑλληνικῶν στὸν συλλαβισµὸ πέντε
διαφορετικῶν κειµένων ποὺ ἡ συνολικὴ ἔκτασή τους ξεπερνᾶ τὶς ἕξι σελίδες. Τὰ
κείµενα αὐτὰ εἶναι:

1. ῾Ηρόδοτος, ῾Ιστορῖαι, Α′ (Ι–ΙΙΙ)
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2. Ξενοφών, Κύρου ἀναβάσεως A′ (1.IV.11–1.IV.13)

3. Λυσίας, Ἀπολογία δωροδοκίας ἀπαράσηµος (21.1–21.6)

4. Πλούταρχος, Βίοι (Θεµιστοκλῆς, ΙΙ.1–ΙΙ.5)

5. Στράβων, Γεωγραφία (7.1.1–7.1.5)

Πρὸς µεγάλη µας ἔκπληξη τὸ TEX συλλάβισε σωστὰ ὅλες τὶς λέξεις σὲ ὅλα τὰ
κείµενα.
Ἀξίζει ἀκόµα νὰ σηµειώσουµε ὅτι τὸ 2ο κείµενο ποὺ χρησιµοποιήσαµε γιὰ τὴν

δοκιµὴ τῶν κωδίκων συλλαβισµοῦ εἶναι αὐτὸ ποὺ χρησιµοποίησε καὶ ὁ Χαραλάµ-
πους γιὰ τὴν δοκιµὴ τῶν δικῶν του κωδίκων [6]. Στὸ Σχῆµα 1 παρουσιάζεται τὸ
ἴδιο κείµενο µὲ ὑπογραµµισµένα τὰ σηµεῖα ὅπου ὁ συλλαβισµὸς διαφέρει ἀπὸ ἐκεῖ-
νον τοῦ Χαραλάµπους [6].

>En-teÜ-jen (>EnteÜ-jen) âx-e-laÔ-nei sta-jmoÌc (staj-moÌc) treØc pa-ra-
s�g-gac pen-te-kaÐ-de-ka pa-r� tän EÎ-fr�-thn po-ta-mìn, în-ta tä eÞ-roc
tet-t�-rwn sta-dÐ-wn; kaÈ pì-lic aÎ-tì-ji ¶-keØ-to me-g�-lh kaÈ eÎ-daÐ-mwn
J�-ya-koc î-no-ma. >En-taÜ-ja (>EntaÜ-ja) ê-mei-nen �-mè-rac pèn-te. KaÈ
KÜ-roc me-ta-pem-y�-me-noc toÌc stra-th-goÌc (strat-h-goÌc) tÀn <El-l -
nwn ê-le-gen í-ti � å-däc ê-soi-to präc ba-si-lè-an mè-gan eÊc Ba-bu-lÀ-na;
kaÈ ke-leÔ-ei aÎ-toÌc lè-gein taÜ-ta toØc stra-ti-¸-taic kaÈ �-na-peÐ-jein é-
pe-sjai. OÉ dà poi- -san-tec âk-klh-sÐ-an �-p g-ge-lon (�p- g-ge-lon) taÜ-
ta; oÉ dà stra-ti-À-tai â-qa-lè-pai-non toØc stra-th-goØc (strat-h-goØc), kaÈ
ê-fa-san aÎ-toÌc p�-lai taÜt� eÊ-dì-tac krÔ-ptein, kaÈ oÎk ê-fa-san Ê-è-nai,
â-�n m  tic aÎ-toØc qr -ma-ta di-dÄ, ¹s-per (¹-sper) toØc pro-tè-roic me-t�
KÔ-rou �-na-b�-si [pa-r� tän pa-tè-ra toÜ KÔ-rou], kaÈ taÜ-ta oÎk â-pÈ m�-
qhn Ê-ìn-twn, �l-l� ka-loÜn-toc toÜ pa-träc KÜ-ron. TaÜ-ta oÉ stra-th-goÈ
(strat-hgoÈ) KÔ-rú �-p g-ge-lon (�p- g-ge-lon). <O d� Í-pè-sqe-to (Íp-è-
sqe-to) �n-drÈ á-k�-stú d¸-sein pèn-te �r-gu-rÐ-ou mn�c, â-p�n eÊc Ba-
bu-lÀ-na ¡-kw-si, kaÈ tän mi-sjän ân-te-l¨ mè-qri �n ka-ta-st -sù toÌc
VEl-lh-nac eÊc >I-w-nÐ-an p�-lin. Tä màn d� po-lÌ toÜ <El-lh-ni-koÜ oÕ-twc
â-peÐ-sjh.

Sq¨ma 1: Tä 2o keÐmeno poÌ qrhsimopoi jhke kat� t�n dokim� tÀn kwdÐkwn
sullabismoÜ. OÉ Ípogrammismènec lèxeic eÚnai êqoun sullabisjeØ diaforetik� mà
toÌc k¸dikec toÜ Qaral�mpouc [6]. <O sullabismäc sÔmfwna mà toÌc k¸dikec toÜ
Qaral�mpouc dÐnetai ântäc parenjèsewn.

4 Pijan� l�jh sullabismoÜ

Τὰ περισσότερα ἀναµενόµενα λάθη συλλαβισµοῦ σχετίζονται σχεδὸν ἀποκλειστι-
κὰ µὲ τὸν συλλαβισµὸ σύνθετων λέξεων. ῎Ισως µερικοὶ νὰ ἀπογοητευθοῦν ποὺ ὁ
στρατηγὸς συλλαβίζεται ὡς στρα-τη-γὸς καὶ ὄχι ὡς στρατ-η-γός. ῞Οµως, ὅπως ἀνα-
φέραµε καὶ στὴν Εἰσαγωγή, οἱ δικοί µας κώδικες συλλαβισµοῦ τῶν ἀρχαίων ἑλλη-
νικῶν γράφηκαν µὲ βάση τὶς ὁδηγίες τῆς Ἀκαδηµίας Ἀθηνῶν καὶ ὄχι µὲ βάση τὸ
Chicago Manual of Style [6].
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῞Ενα ἄλλο σχετικὸ πρόβληµα ἔχει νὰ κάνει µὲ τὴν ἀµφισηµία ὁρισµένων ὁµοιό-
γραπτων λέξεων. Γιὰ παράδειγµα, ἀλλιῶς συλλαβίζεται τὸ ἐπίθετο ὁ/ἡ ἄν-ο-δος (α
στερ. + ὁδός, δηλαδὴ ἄβατος) καὶ ἀλλιῶς τὸ οὐσιαστικὸ ἡ ἄ-νο-δος (ἄνω + ὁδός,
δηλαδὴ πορεία πρὸς τὰ ἐπάνω)· ἀλλιὼς συλλαβίζεται ἡ προσ-κοπή (πρὸς + κόπος,
δηλαδὴ πρόσκοµµα, ἐµπόδιο) καὶ ἀλλιῶς ἡ προ-σκοπή (πρὸ + σκοπέω, δηλαδὴ προ-
κατόπτευση, πρόβλεψη). Τὸ TEX δὲν µπορεῖ νὰ καταλάβει τέτοιες λεπτὲς διαφορές,
ἀφοῦ κάνει µόνο στοιχειοθεσία καὶ ὄχι ἀνάλυση τοῦ κειµένου.
Στὴν ποίηση, ὁρισµένες λέξεις παρουσιάζουν συνίζηση φωνηέντων ἢ διφθόγ-

γων, δηλαδὴ δύο συνεχόµενα φωνήεντα ἢ ἕνα φωνῆεν καὶ ἕναν δίφθογγο ποὺ προ-
φέρονται σὰν µία συλλαβή, π.χ., χρυ-σ )έῳ. Τὰ φωνήεντα ποὺ ἔχουν πάθει συνίζηση

θὰ συλλαβισθοῦν λανθασµένα ὡς δύο χωριστὲς συλλαβές, π.χ., χρυ-σέ-ῳ. ᾿Επι-
πλέον, στὴν λυρικὴ ποίηση συναντοῦµε σπανίως λέξεις ποὺ περιέχουν τὸ ϝ· αὐτὲς
οἱ λέξεις δὲν θὰ συλλαβισθοῦν καθόλου. Κάτι τέτοιο θὰ ἦταν δυνατὸ µόνο ἐὰν τὸ ϝ
εἶχε κωδικοποιηθεῖ ὡς ἕνας συγκεκριµένος χαρακτήρας, π.χ. στὴν θέση τοῦ v ὅπως
πρότεινε κάποτε ὁ Χαραλάµπους [9].
῎Ισως ἀκόµα νὰ παρουσιασθοῦν προβλήµατα στὸν συλλαβισµό, ἐπειδὴ ὁ κατά-

λογος ἀρχικῶν µερῶν σύνθετων λέξεων, παρ’ ὅτι ἐκτεταµένος, δὲν µπορεῖ νὰ εἶναι
πλήρης. Παραπάνω, ἀναφέρθηκε ὅτι στὸν κατάλογο τῶν ἀρχικῶν µερῶν σύνθετων
λέξεων ἔχουµε προσθέσει καὶ ὁρισµένα ριζικὰ νεώτερων λέξεων, ἔτσι ὥστε νὰ µπο-
ρεῖ κάποιος νὰ χρησιµοποίησει τοὺς ἴδιους κώδικες καὶ γιὰ τὴν στοιχειοθεσία κειµέ-
νων τῆς καθαρεύουσας. ῾Ωστόσο τὰ ριζικὰ ποὺ προσθέσαµε γιὰ τὴν καθαρεύουσα
εἶναι πολὺ λίγα καὶ γι’ αὐτὸ ἴσως νὰ παρουσιασθοῦν κάποια λάθη στὸν συλλαβισµὸ
νεώτερων σύνθετων λέξεων.
Ἀναµφισβήτητα ἡ πολυµορφία τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας µπορεῖ νὰ προκαλέσει

σοβαρὰ προβλήµατα συλλαβισµοῦ. Φαντασθεῖτε ὅτι θέλουµε νὰ στοιχειοθετήσουµε
κάποιο παπαδιαµαντικὸ κείµενο. Ποιούς κώδικες συλλαβισµοῦ θὰ πρέπει νὰ χρησι-
µοποιήσουµε, ἐφ’ ὅσον ὁ Παπαδιαµάντης ἔγραφε τὰ κείµενά του στὴν καθαρεύουσα,
ἀλλὰ γιὰ τοὺς διαλόγους χρησιµοποιοῦσε δηµοτική;
Κλείνοντας θὰ πρέπει νὰ ποῦµε ὅτι οἱ παρόντες κώδικες συλλαβισµοῦ ἔχουν

γραφεῖ σύµφωνα µὲ τὴν κωδικοποίηση τῶν ἑλληνικῶν τοῦ TEX κατὰ Levy [10] καὶ
χρησιµεύουν γιὰ στοιχειοθεσία µὲ τὸ GreeKTEX τοῦ ∆ρυλλεράκη [11] ἢ µὲ τὴν
ἑλληνικὴ ἐπιλογὴ τοῦ babel [12, 13]. Οἱ κώδικες ἴσως χρησιµεύσουν καὶ γιὰ ἄλλα
πακέτα στοιχειοθεσίας ἑλληνικῶν κειµένων, ὅπως τὸ ibycus [14] καὶ τὸ greektex
τοῦ Μοσχοβάκη [15], ἀλλὰ σὲ µιὰ τέτοια περίπτωση θὰ χρειαστεῖ νὰ γίνουν ὁρι-
σµένες ἀλλαγές. Τέλος, εὐελπιστοῦµε ὅτι µία ἡµέρα οἱ κώδικες συλλαβισµοῦ τῶν
ἀρχαίων ἑλληνικῶν θὰ βροῦν τὸν δρόµο τους ἀκόµα καὶ µέσα στὸ πρόγραµµα ᾿Ω-
µέγα.

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

bismoÜ

Οἱ κώδικες συλλαβισµοῦ τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν περιέχονται σὲ ἕνα ἀρχεῖο µὲ τὸ
ὄνοµα GRAhyph?.tex, ὅπου ? εἶναι ὁ ἀριθµὸς τῆς τρέχουσας ἔκδοσής του (2).
Μαζὶ µὲ τὸ ἀρχεῖο τῶν κωδίκων θὰ βρεῖτε καὶ ἕνα ἀρχεῖο LATEX µὲ τὸ ὄνοµα
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compound.ltx ποὺ παρουσιάζει ὅλες τὶς σύνθετες λέξεις ποὺ ἀπαιτοῦν ἰδιαίτερη
προσοχὴ στὸν συλλαβισµό.
Τὸ ἀρχεῖο µὲ τοὺς κώδικες µπορεῖτε νὰ τὸ λάβετε µὲ ftp ἀπὸ τὸν κατάλογο

pub/TeX/greek/hyphen στὸν κόµβο τοῦ ∗εϕτ∗ (obelix.ee.duth.gr). Θὰ τὸ
βρεῖτε ἐπίσης στοὺς ἀντίστοιχους καταλόγους τοῦ CTAN.
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